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احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على أشرف اخللق وسيد املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه ومن تبعه 
بعون من اهللا وتوفيقه مت االنتهاء من هذه الرسالة وال يسعين إال أن أتقدم بالشكر اجلزيل  بإحسان إىل يوم الدين

 حيث كانت منصور حممدالدكتور عبدالصبور  إىل األستاذ الفاضل الذي تفضل باإلشراف على هذه الرسالة
لتوجيهاته وإرشاداته وتشجيعه املستمر أبلغ األثر يف إخراج الرسالة بالصورة احلالية، فله كل الشكر والتقدير 

 الدكتور امحد بن عبدالعزيز  األستاذإىل باجلميل عرفاناً  تقديري وخالص شكري بعميق واالحرتام،كما أتقدم
.  التميمي على دعمه الال حمدود وآرائه وتوجيهاته السديدة طوال فرتة الدراسة

كما أتقدم بعظيم الشكر واالمتنان إىل السادة أعضاء هيئة التدريس بقسم الرتبية اخلاصة جبامعة امللك 
 والدعاء سعود الذين أسهموا بتعليمي وتوجيهي خالل فرتة الدراسة إليهم مجيعاً أقدم خالص الشكر والعرفان

عبداهللا الوابلي، األستاذ الدكتور عبدالعزيزالعبد اجلبار، الدكتور على هوساوي، األستاذ الدكتور  األستاذ ،باملثوبة
 وان يبارك اهللا هلم يف علمهم وعملهم.  وأسأل اهللا تعاىل أن جيزيهم مجيعاً خري اجلزاءالدكتور بندر العتييب 

 قسم الوسائل وتكنولوجيا   أستاذ مشاركالدكتور مجال الشرهان جبزيل الشكر والتقدير إىل كما أتوجه
القحطاين قسم مناهج وطرق تدريس جامعة اإلمام حممد  مسفر بن ناصر  واألستاذ جامعة امللك سعود، التعليم

.  العلمية السديدةماالرسالة مبالحظاته اغنيا هذه  نبن سعود اللذا
من األستاذ الدكتور امحد التميمي واألستاذ الدكتور حممد عبد  كما أتقدم جبزيل الشكر والتقدير لكل

.    ا بتوجيهاتما هويدى  عضوي جلنة املناقشة لتفضلهما وقبوهلما مبناقشة هذه الرسالة وإثراؤهقالراز
 من هقدم  اهللا يف عمره ملاأمد زوجي احلبيب األستاذ ضوحيي الشويشوأود أن أوجه شكري وتقديري إىل 

 طوال فرتة الدراسة، وإىل أبنائي األعزاء الذين حتملوا بعدى عنهم  متواصلصرب وحتمل وتشجيع واهتمام ورعاية
. يل منبع القوة واالستمرار وكانوا

تعاومم ومساعدتم خالل اشكر معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية على  يفوتين أن كما ال
 ممن ال تغيب عين قدم العون واملساعد ة طوال الفرتة املاضية، كما أوجه شكري لكل من  الدراسةأداةفرتة تطبيق 

 األستاذة عاتكه الغصن و األستاذة سحر احلشاين مركز امللك فهد وأخص الال بذكرهم عأمساءهم وال يتس
نبينا  على وسلم اهللا وصلى العاملني رب هللا احلمد أن دعوانا جبمعية األطفال املعوقني لدعمهما ومساندتما، وآخر

 .أمجعني وصحبه آله وعلى حممد
 

    
 الباحثــة
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الدراسة  ملخص
  منهومدى استفادتهم لإلنترنت  ومعلمات معاهد وبرامج التربية الفكرية معلميواقع استخدام 

 المهنية بمدينة الرياض كفايتهمفي تطوير 
 الفرج الطالل  بن سعيدنجوى مسعود

سعود  الملك جامعة  ،التربية كلية الخاصة، التربية قسم
م 2010

هدفت الدراسة إيل الكشف عن واقع استخدام معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية اإلنرتنت ومدى 
اجلنس، املؤهل التعليمي، سنوات ( املهنية مبدينة الرياض، وعالقته ببعض املتغريات كفايتهم يف تطوير منهاستفادتم 

اخلربة يف التدريس) حيث مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي. 
) معهداً وبرناجماً للرتبية الفكرية، ومتثلت 72ومعلمة موزعني على ( ) معلما339تكونت عينة الدراسة من(  

 استخدام اإلنرتنت،  عنأداة الدراسة يف استبانه أعدتا الباحثة الستقصاء آراء العينة، تضمنت معلومات عامة
، واملقرتحات استخدامهواملعوقات اليت حتد من  ،وأمهيته(التخطيط، والتنفيذ، والتقومي)،  يفجماالت االستفادة منهو

يف ضوء ما مت وضعه من أسئلة وما مت صياغته من أهداف.  لزيادة تفعيل استخدامه
وأوضحت نتائج الدراسة بان الغالبية العظمى من أفراد عينة الدراسة يتمتعون باجتاهات اجيابية حنو استخدام    

 املهنية مبعدل يومي وإمم ميتلكون خربات جيدة كفايتهماإلنرتنت، وأمم يستخدمونه لالستفادة منه يف تطوير 
،كما أشارت النتائج إىل وجود فروقاً ذات داللة إحصائية يف مدى استخدام اإلنرتنت تعزى يف استخدامه جدا

). %92.9إىل متغري اجلنس وذلك لصاحل املعلمني بنسبة (
احلاجه الكبرية يف البحث  أن من أهم دواعي استخدام أفراد عينة الدراسة اإلنرتنت كما بينت الدراسة أيضا   

اليت تقدم   تطوير األداء املهين يف جمال  تنفيذ الربامج واألنشطة التعليميةيف اليت تساعدهم  املهنيةعن اخلربات
). 4.23( مبتوسط حسايب  الفكرية حيث احتلت الصدارةذوى اإلعاقةللتالميذ 

استخدام اإلنرتنت تتمثل يف حاجز  عند متواجههأظهرت النتائج أن هناك معوقات ذاتية ومعوقات تدريبية     
 على اإلنرتنت،كما  توفر التدريب املناسبعدم واللغة، باإلضافة إيل نقص املعلومات عن خدمات اإلنرتنت 

 تزويد الربامج واملعاهد بالتجهيزات  هوأن أهم املقرتحات لزيادة تفعيل استخدام اإلنرتنت بينت النتائج أيضا
 باإلنرتنت، كذلك توفري احلوافز املعنوية واملادية و إعداد دليل وقوائم باملواقع ذات العالقة لالتصالالالزمة 

بالاالت التعليمية يف جمال اإلعاقة الفكرية. 
 يف مدى )0.05( عند مستوى إيل وجود فروق ذات داللة إحصائية نتائج الدراسة أيضا  كما أشارت  

و متغري املؤهل التعليمي ،املعلمات تعزى إيل متغري اجلنس وذلك لصاحل  يف جمال التخطيط اإلنرتنتاالستفادة من
 وجود فروق ذات داللة إحصائية يف جانب  عدم إيل  النتائج أيضاأشارت يف حني ،سلصاحل البكالوريو

كذلك وجود فروق ذات داللة ،) للربامج واألنشطة التعليميةالتنفيذ والتقومي(جمايلاالستفادة من اإلنرتنت يف 
 يف حني مل تشري ، االستفادة من اإلنرتنت يف جمال(التخطيط، التقومي) باختالف املؤهل التعليميمدىإحصائية يف 

النتائج إيل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مدى االستفادة يف جماالت(التخطيط، التنفيذ،التقومي) باختالف 
سنوات اخلربة يف التدريس. 
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الفصل األول 
مدخل الدراسة 

أوالً : مقدمة الدراسة: 
 والذي  والتعلم من أبرز مستحدثات تكنولوجيا التعليم)NET) أو (Internetيعد اإلنرتنت (

 اليومي ومنطاً  أسلوباً للتعامل أصبحفرض نفسه على املستوى العاملي خالل السنوات القليلة املاضية حىت 

  من أحد معامل العصر احلديثجعله له االنتشار السريع ،كما أنللتبادل املعريف بني شعوب العامل املتقدم

عصر اإلنرتنت) أو عصر ثورة املعلومات ملا أحدثه من أثار عميقة و تغريات ( البعض أطلق عليه أنحىت 

ولعل من أهم العوامل اليت شجعت على  جذرية يف أساليب و أشكال التواصل يف شىت نواحي احلياة،

) 2001 (خ، فقد أشار الفنتو به من املميزاتيتمتع يف الاالت املختلفة ما لإلنرتنتاالنتشار السريع 

إىل أن "اإلنرتنت عاملاً متشعبًاً◌ جيب استغالله واالستفادة القصوى منه يف جمال الرتبية والتعليم"، كما 

) أن "املعلمون بأمس احلاجة إىل االستفادة من اإلنرتنت وتوظيفها يف العملية 1992(ذكر املشيقح 

التعليمية والرتبوية ملواكبة عصر املعلومات واالتصاالت الذي نعيشه". 

ولعل أهم فوائد اإلنرتنت للمعلمني يف عملهم وخاصة فيما يتعلق بالعملية التعليمية تطوير 

كفايتهم املهنية من خالل االستفادة وتبادل اآلراء ووجهات النظر مع معلمني أكفاء من داخل الوطن 

وخارجه، وتطور قدرتم على استخدام تكنولوجيا التعليم واملعلومات وتطبيقها وتوظيفها باإلضافة إىل 

التعرف على مشاكل التعليم يف دول خمتلفة من العامل وعلى طرق معاجلتها وتبادل اآلراء حول تلك 

املشكالت،كذلك التعرف على اسرتاتيجيات وطرق التدريس املستخدمة وخاصة احلديثة منه واليت 

تستخدم يف أساليب التعليم الفردي واجلماعي والطرق اليت تنمي اإلبداع واالبتكار لدى املعلمون، هذا 

 ).1999باإلضافة إيل الصراحة يف مناقشة القضايا واملشكالت التعليمية الفصلية وغري الفصلية عزيز(
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 أصبح يتوقع )1997 (عاموبناء على التعديالت اليت متت علي القانون األمريكي للرتبية اخلاصة 

من معلمي الرتبية اخلاصة امتالك مهارات إضافية باستخدام تكنولوجيا التعلم وذلك بدف فحص 

 .)2003اسرتاجتياتم التدريسية يف تطوير األداء املهين اخلطيب و احلديدي(

 (Skinner, Biscope & Poland, 2003)فقد ذكر سكنر و بيسكوب وبولند 

 معلمي الرتبية اخلاصة ميكن أن يستفيدوا من األدوات الفعالة على اإلنرتنت يف التخطيط للربامج نأ

الرتبوية الفردية واختيار طرق أساليب وتعديل وبناء السلوك املناسبة، وكذلك العمل مع املتخصصني 

اآلخرين باإلضافة إىل احلصول على الدعم كأداة قيمة ومناسبة ملواجهة الضغوط والتحديات يف  دعم 

)  أن اإلنرتنت ميكن أن تكون (Kirk ,1996العملية التعليمية إيل أقصى حد ممكن ،كما أشار كريك 

مهزة وصل بني االختصاصيني واملعلمني وأولياء األمور واإلداريني يف الرد على االستفسارات والتساؤالت 

وإجراءات التقييم والتشخيص والربامج التعليمية وبرامج التعليم الفردية واخلدمات املساندة اليت ميكن 

 التحديات. إن املتتبع ملا يدور يف العامل من تغريات ةتوفريها للتالميذ ذوى اإلعاقة الفكرية ملواجه

وتطورات سريعة ومتالحقة يف ميدان الرتبية اخلاصة سوف يدرك بالتأكيد احلاجة إىل معلمني موجهني 

ومرشدين وذلك للوفاء مبختلف متطلبات العملية التعليمية بكافة جوانبها،وكذلك امتالك كفايات مهنيه 

متنوعة ومتعددة حيث أن توظيف اإلنرتنت يف جمال اإلعاقة الفكرية ينطوي علي مضامني هامٍة بالنسبة 

إىل دعم العملية التعليمية وذلك من خالل إجياد معلمني لديهم القدرة على النمو والتطور وحتدي 

التغريات يف امليدان، حيث أن اإلنرتنت ميكن أن تقوم بدور كبري بالرقي وتطوير التعلم بصفة عامة 

وتطوير وتنمية الكفايات املهنية لدى املعلمني بصفة خاصة إذا ما أُحسن استخدامها واالستفادة من 

إمكانياتا الالحمدوده. 

ثانياً : مشكلة الدراسة: 

نظرًاً◌ً◌ للتوجهات احلديثة  حنو تطوير أداء معلمي الرتبية اخلاصة خاصة يف الوطن العريب، 

وباإلضافة  إىل وجود اتفاق بني القائمني على تدريب وتعليم املعلمني من خالل طرق حديثة، وذلك 

،خاصة  )2001 والنهار(الصماديالن الطرق التقليدية يف إعداد املعلمني قد أصبحت عدمية اجلدوى 
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إىل أنه مازال هناك تدين يف مستوي األداء التدريسي من قبل معلمي الرتبية الفكرية نتيجة لضعف اخلربة 

)، وعدم وجود دراسات عربية حول واقع استخدام معلمي ومعلمات الرتبية الفكرية 2009(املربز،

اإلنرتنت على الرغم من أمهيته وفوائده  الكثرية يف تطوير وتنمية كفاياتم املهنية لدعم العملية التعليمية، 

فإن هذه الدراسة تعترب إضافة جديدة يف جمال البحث العلمي يف جمال تربية التالميذ ذوى اإلعاقة 

الفكرية، حيث أن اإلنرتنت تشكل أحد أهم مفرزات تقنية املعلومات واالتصاالت واليت هلا عظيم 

 وصقل مهاراتم تالفائدة يف رفع مستوي الكفايات املهنية للمعلمني واملعلمات وحتسني االجتاها

التدريسية وزيادة معارفهم وزيادة قدراتم على اإلبداع والتجديد مبا حيقق طموحاتم واستقرارهم النفسي 

ورضاهم املهين. 

 واقع استخدام خدمات اإلنرتنت من قبل معلمي ومعلمات ل  من هنا جاءت مشكلة هذه الدراسة حو

 للتعلم الذايت، وأداة للتطور املهين، ◌ً معاهد وبرامج الرتبية الفكرية ومدى استفادتم منه باعتباره  مصدرا

كما أنه  وسيلة لتنمية مهارات التدريس من خالل البحث عن املستجدات يف جمال طرق وأساليب 

التدريس ، باإلضافة إيل أنه  قناة للتعلم املستمر لفهم املتطلبات املهنية املرتبطة بدعم العملية التعليمية، 

ومناقشة أهم املعوقات اليت حتد من استخدام اإلنرتنت. 

ثالثاً : أسئلة الدراسة: 

 استناداً على ما سبق ميكن حتديد مشكلة الدراسة يف األسئلة التالية:  

 ما الغرض من استخدام اإلنرتنت من قبل معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية ؟ -١

ما مدى استخدام معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية اإلنرتنت حسب  -٢

 املتغريات(اجلنس، املؤهل التعليمي، سنوات اخلربة يف التدريس).

هل هناك اختالفات بني معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية من حيث مدى  -٣

االستفادة من اإلنرتنت يف جمال التخطيط، والتنفيذ، والتقومي باختالف املتغريات(اجلنس، املؤهل 

 التعليمي، سنوات اخلربة يف التدريس).
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ما هي جماالت استفادة معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية من اإلنرتنت يف  -٤

 (التخطيط، التنفيذ، التقومي)

 ما أمهية استخدام اإلنرتنت من وجهة نظر معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية؟ -٥

ما هي املعوقات اليت حتد من استخدام اإلنرتنت من وجهة نظر معلمي ومعلمات معاهد وبرامج  -٦

 الرتبية الفكرية؟

ما هي املقرتحات اليت يقرتحها معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية لزيادة تفعيل  -٧

 استخدام اإلنرتنت؟

رابعاً : أهداف الدراسة: 

 التعرف على أغراض استخدام معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية اإلنرتنت. -١

التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف مدى استخدام معلمي ومعلمات معاهد وبرامج  -٢

 الرتبية الفكرية اإلنرتنت حسب املتغريات(اجلنس، املؤهل التعليمي، سنوات اخلربة يف التدريس).

التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية يف مدى استفادة معلمي ومعلمات معاهد وبرامج  -٣

 اإلنرتنت يف جمال التخطيط، والتنفيذ، والتقومي، حسب متغريات(اجلنس، املؤهل نالرتبية الفكرية م

 التعليمي، سنوات اخلربة يف التدريس).

التعرف على جماالت استفادة معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية من اإلنرتنت يف  -٤

 التخطيط، والتنفيذ، والتقومي.

 التعرف على أمهية اإلنرتنت من وجهة نظر معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية. -٥

التعرف على املعوقات اليت حتد من استخدام اإلنرتنت من قبل معلمي ومعلمات معاهد وبرامج  -٦

 الرتبية الفكرية.
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التعرف على أهم املقرتحات اليت يقرتحها معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية لزيادة  -٧

تفعيل استخدام اإلنرتنت. 

خامساً : أهمية الدراسة: 
أ) األهمية النظرية: 

تكمن أمهية هذه الدراسة  فيما ملسته الباحثة من عدم وجود دراسات يف جمال االستفادة من 

االنرتنت يف جمال الرتبية الفكرية،حيث متثل االستفادة منه حتدياً كبرياً للمعلمني واملعلمات، لذلك تعد 

 يف جمال البحث العلمي فيما يرتبط بواقع استخدام االنرتنت ◌ً هذه الدراسة إضافة جديدة وإثراء علميا

واالستفادة منه يف تطوير الكفايات املهنية لدعم التدريس الفعال يف العملية التعليمية من اجل تلبية 

احتياجات التالميذ ذوى اإلعاقة الفكرية.  

ب) األهمية التطبيقية: 

سوف تساهم هذه الدراسة يف تشخيص الواقع الستخدام اإلنرتنت من قبل معلمي ومعلمات 

معاهد وبرامج الرتبية الفكرية يف مدينة الرياض وعلى فاعليته يف االستفادة منه لتطوير الكفايات املهنية، 

بالتايل فإن نتائج هذه الدراسة ميكن أن تعني متخذي القرار يف التعرف على الواقع الفعلي الستخدام 

 رفع مستوى االستفادة منه وذلك من خالل التوصل إىل بعض ةاإلنرتنت يف جمال اإلعاقة الفكرية وحماول

التوصيات واملقرتحات بدف حتقيق األهداف والغايات املنشودة. 
 

 سادساً : مصطلحات الدراسة: 
  (Internet) - إنترنت 1

 اإلنرتنت بأنه "جمموعة من الشبكات العاملية املتصلة بعضها ببعض وفق )2002(يعرف الشرهان 

 لتشكل جمموعة من الشبكات العاملية الضخمة اليت تنقل عن طريقها )TCP/IP(بروتوكول معني 

املعلومات اهلائلة وبسرعة فائقة بني دول العامل املختلفة مستخدمة بذلك اخلطوط اهلاتفية الناقلة 

). 555للمعلومات (ص ص،
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 بأنه "جمموعة من شبكات احلاسوب اليت تصل ماليني األجهزة )Fang,2007(ويعرفه فانج 

 مشرتك، هذه الشبكات مستخدمة من جانب )Protocol (حول العامل عن طريق ما يسمي بروتوكول

املاليني من األشخاص ألهداف خمتلفة سواء كانت جتارية، أو تثقيفية، أو شخصية، أو تعليمية، أو 

دينية، أو سياسية أو غريها، وهي مصدر متميز للمعلومات حبيث تتغري وتتجدد باستمرار، واستخدامها 

حيتاج إلتباع خطوات معينة وصحيحة من  االستفادة منه بأقصر الطرق وأكثرها سهولة ويسراً . 

وميكن تعريف اإلنرتنت بأنه عبارة"عن جمموعة من االتصاالت االلكرتونية على امتداد آالف 

 وتطبيقاته املختلفة واليت تقدم ملعلمي التالميذ ذوى اإلعاقة الفكرية راألميال واملرتابطة بأنظمة الكمبيوت

 املهنية على اختالف أنواعها وتدرج مستوياتا، وتعمل بواسطته على تبادل املعلومات واملعارف تاخلربا

حبيث تفيدهم يف تنمية كفايتهم املهنية وتطوير أساليبهم التدريسية وتساعدهم على حتقيق أهدافهم يف 

العملية التعليمية والرتبوية. 

     Teachers- معلمي/معلمات2

ى  ذوالتالميذ وتعليم  احلاصلني على إجازات علمية لتدريسإناث هم أولئك األفراد ذكور/

  الفكرية يف فصول معاهد وبرامج الرتبية الفكرية. اإلعاقة

  (Intellectual Education Institutes) - معاهد التربية الفكرية3

وهي تلك املؤسسات التعليمية واليت تعىن بفئات التالميذ ذوى اإلعاقة الفكرية ممن تقع نسبة 

) يتم فيها تقدمي الربامج واألنشطة والفعاليات للتالميذ ذوى اإلعاقة الفكرية 70-50ذكاءهم ما بني (

لتنمية مهاراتم يف الاالت التعليمية، واالجتماعية، والنفسية واللغوية ولتطوير قدراتم ومساعدتم على 

االندماج يف التمع. 

  (Intellectual Education Programs)- برامج التربية الفكرية 4

وهي فصول ملحقة مبدارس التعليم العام حيث يتم فيها تقدمي اخلدمات التعليمية والرتبوية 

 واهلدف منه دمج ذوى اإلعاقة )،70-50(للتالميذ ذوى اإلعاقة الفكرية ممن تقع نسبة ذكاءهم بني

الفكرية البسيطة يف املدارس العادية مع أقرامم من التالميذ العاديني. 

  )Competence Professional ( المهنية- الكفاية5
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الكفاية املهنية بأما: تلك املعارف واملهارات واالجتاهات اليت  ),Houston 1972 (عرف هوسنت

واليت تعكس الوظائف املختلفة اليت جيب على   يعلم تعليماً فاعًال،أن أراد إذا ضرورية للمعلم إمايعتقد 

 .أدائها يكون قادراً على أناملعلم 

تعريف الباحثة للكفاية المهنية : 

جمموعه من  املعارف واالجتاهات، واملهارات اليت اكتسبها معلم الرتبية الفكرية أثناء اخلدمة حبيث 

متكنه من القيام بأدواره املهنية بسهولة ودقة وسرعة وفاعلية ، وحتقيق مستوى عايل يف األداء والقدرة على 

ممارسة التدريس الفعال للتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية داخل الفصل الدراسي. 

 سابعاً : حدود الدراسة: 

- الحدود المكانية:  1

  اقتصر تطبيق هذه الدراسة على معاهد وبرامج الرتبية الفكرية يف مدينة الرياض. 

 -الحدود الزمنية:2

 هـ.1430هـ- 1429مت تطبيق هذه الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين 

-الحدود الموضوعية:  3

مشلت الدراسة احلالية على مجيع معلمي ومعلمات الرتبية الفكرية مبعاهد وبرامج الرتبية الفكرية 

يف مدينة الرياض. 
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الفصل الثاني 
(اإلطار النظري) 
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الفصل الثاني 
اإلطار النظري 

 أوالً : اإلعاقة الفكرية
تستعرض الباحثة يف هذا الفصل أهم األطر النظرية واليت ترتبط مبوضوع الدراسة احلالية واملتمثلة يف   

إلقاء نظرة تاريية على اإلعاقة الفكرية، ومفهومها، وتصنيفاتا، واخلصائص العقلية واالجتماعية واللغوية 

والتعليمية للتالميذ ذوى اإلعاقة الفكرية.باإلضافة إيل االنرتنت نشأته وتطوره، استعراض خدماته، 

اجيابياته وسلبياته، ودوره يف جمال الرتبية والتعليم ملعلمي الرتبية الفكرية، لتطوير كفايتهم املهنية يف جمال 

ختطيط، وتنفيذ، وتقومي الربامج واألنشطة التعليمية. 

   
 أوالً : نظرة تاريخية على اإلعاقة الفكرية:

  اتسمت نظرة التمعات إيل املعوقني بالتباين والتقلب على مر العصور، وقد القت فئة املعاقني 

 منذ القدم معامالت خمتلفة وذلك باختالف فلسفة التمع ونظمه االجتماعية حيث ترجحت فكريا

طرق التعامل مابني النبذ والعزل واإليذاء ومن الالمباالة إيل املعاملة القاسية واليت تصل إيل حد القتل 

 ) وميكن القول أن تلك املراحل قد مرت بعدة أطوار وهي: 2002اهلجرسي(
الطور بقتل وإبادة كل ذي إعاقة ألنه ال يستطيع القيام حبماية نفسه وال  ومتثل هذا طور اإلبادة:- 

.  هذه السمة يف العصور القدميةتجمتمعة ووجدخبدمة 

املنعزلة أو غري املأهولة تاركني هلم  ومتثل هذا الطور بإبعاد ذوي اإلعاقات يف املناطق :األهمالطور - 

 .من ألوان الرعاية أو االهتمام  أي لونمقدم لهيفرصة املوت البطيء دون أن 

هذا الطور هو وجود األديان السماوية اليت رأت يف  وكان الداعي لظهور طور الرعاية المؤسسية:- 

 إحدى خواصه، ومن مث جيب العطف عليه، ومتثل تإنسانًا سلب املعاق أو ذوي االحتياجات اخلاصة

وذوي اإلعاقات يف األديرة، كما مت بناء مستشفيات للمعاقني مع االهتمام  هذا الطور يف إيواء الضعاف

  .واملعاقني فكرياً  بإعاقات متعددة منهم مثل املعاقني مسعياً،
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 مقومات ، وأنه إنسان به كلقومتثل هذا الطور يف إعادة النظر إيل املعاوالتأهيل:  طور التدريب- 

جيب تدريبه وتأهيله  اإلنسان إال أنه يفتقر إيل واحدة أو أكثر من العمليات العقلية أو املهارات ومن مث

 جمتمعه شأنه يف ذلك شأن األفراد يف التمع. ليشارك بفاعلية يف احلفاظ علي حياته واملسامهة يف تقدم

) Intellectual Disabilityالفكرية (مفهوم اإلعاقة  :ًثانيا
 موضوعاً جيمع بني اهتمامات العديد من ميادين العلم واملعرفة فقد الفكرية اإلعاقةإن ظاهرة 

نه من الصعوبة أ ونتيجة لتباين اآلراء جند الفكريةتعددت املصطلحات اليت تناولت مفهوم اإلعاقة 

 العديد من املصطلحات واليت فقد ظهرت  يتصف بالدقة والشمولية،الفكرية إىل تعريف لإلعاقة التوصل

 Mental(  التخلف العقلي ،و )Mental Retardationتعرب عن مفهوم اإلعاقة مثل مصطلح(

Impairment(الضعف مصطلح  القصور العقلي، كذلك)العقلي Mental Deficiency( 

). Intellectual Disability مصطلح اإلعاقة الفكرية(وأخريا

ما ظاهرة ال أتقع ضمن اهتمام فئات مهنية خمتلفة حيث الفكرية  ظاهرة اإلعاقة وحيث أن

  فقد حاول املختصون يف ميادين الطب تفسريها وفقا إلطارهم املرجعي،،تعرتف باحلدود االجتماعية

بينما حاول املختصون االجتماعيون تفسريها وربطها باملتغريات االجتماعية والثقافية يف األسرة والبيئة 

وكذلك فعل علماء النفس والرتبية حيث انطلقوا يف تفسرياتم من خلفياتم األكادميية واملهنية ، احمليطة

وقدموا العديد من التفسريات القائمة على النظريات السيكولوجية والرتبوية املختلفة واالعتماد على درجة 

 .)2001القريويت و السرطاوي والصماديالذكاء كمعيار أساسي للحكم (

"حالة من عدم اكتمال النمو الفكرية بأمااإلعاقة  )Tred gold ,1952( تريد جولد عرف فقد

ال يستطيع الفرد فيها الوصول إيل املستوي السوي مما جيعله غري قادر علي التكيف مع متطلبات  العقلي،

حيث يرى أن اإلعاقة الفكرية تنشأ من عيب أو نقص يف اجلهاز العصيب املركزي البيئة اليت يوجد فيها"

غري قادر علي جيعله مما نتيجة إلصابة عضوية حبيث تؤثر تلك اإلصابة بشكل واضح على ذكاء الفرد 

 (عامر و التكيف السليم مع البيئة احمليطة به مما يتطلب تقدمي العون واملساعدة من  حتسني تكيفه

    ).2008حممد)(
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 اليت ميكن أن الفكريةمن أوائل تعريفات اإلعاقة  Doll )  (1941, ار دولجدكما يعد تعريف إ

 الكفاية بعدم هو الذي يتصف فكرياً  املعاق أنب"توصف بالتحديد والوضوح ويتلخص تعريفة 

 خالل فرتة النمو وتستمر خالل مرحلة الفكريةظهور اإلعاقة  وتدين القدرة العقلية، واالجتماعية،

 الفكريةنه غري قابل للشفاء" فقد اعتمد يف تعريفه لإلعاقة أ إيل عوامل تكوينية كما  حبيث تعودالنضج،

 على عدد من احملكات وهي:

أن اإلعاقة ليست وليدة وقت ما، وإمنا هي موجودة لدى الفرد منذ الوالدة.  -١

 مقارنة مع من هم يف مثل سنه. الفكريةاخنفاض القدرة  -٢

 على التكيف مع البيئة االجتماعية اليت يوجد با. عدم القدرة -٣

ميكن مالحظة اإلعاقة يف مرحلة النضج.  -٤

تعود اإلعاقة إيل عوامل وراثية أو نتيجة لإلصابة مبرض ما.  -٥

 )2005(كوافحه و عبدالعزيز)( غري قابله للشفاء.الفكريةأن اإلعاقة  -٦

 عام تشري إيل اخنفاض الفكريةأن"اإلعاقة والذي ينص على ) Heber ,1959أما تعريف هيرب(

"حيث يتضح من ذلك التكيفي بقصور يف السلوك ًيف األداء العقلي يظهر خالل مرحلة النمو مصحوبا

. الفكريةنه يعترب درجة الذكاء حمك أساسي لإلعاقة أالتعريف 

 بني اً  القي قبوالً كبري والذي)Grossman,1983( ويعد التعريف الذي قدمه جرومسان

 هي"مستوي أداء عقلي عام دون املتوسط الفكرية هذا التعريف على أن اإلعاقة ينص حبيثاملتخصصني 

ويتضمن هذا  وحيدث ذلك خالل فرتة النمو" يتالزم معه قصور يف السلوك التكيفي، بدرجة جوهرية،

  وهي:فكرياالتعريف ثالثة شروط تعرف املعاق 

من خالل   عن املتوسط،معياريني احنرافينياخنفاض دال يف الوظائف العقلية العامة مبقدار  -١

فإذا كان   من اختبارات الذكاء العام املقننة.أو أكثرالنتائج اليت حنصل عليها بتطبيق واحد 

 مقياس وكسلر هو اختبار الذكاء املستخدم يف القياس فذلك يعين أن درجة الذكاء تقل عن

 هذا على اً وبناء ،)68(أما إذا كان مقياس ستانفورد-بينة هو املستخدم فإن الدرجة تقل )،70(
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قل تعد من ذوى اإلعاقة أدرجة ف )70(الشرط فإن مجيع احلاالت اليت تبلغ معامالت ذكائها

 .الفكرية

) وذلك يعين نقص واضح يف Adaptive Behavior( قصور واضح يف السلوك التكيفي -٢

الكفاءة االجتماعية ومهارات النمو احلسية واحلركية واملهارات اللغوية والعناية بالذات والسلوك 

 وتقاس هذه املتغريات باستخدام مقاييس السلوك التكيفي. االجتماعي،

  خالل مرحلة النمو، يظهرحدوث االخنفاض يف القدرات العقلية والقصور يف السلوك التكيفي -٣

 ).1997،(الشناويأي دون سن الثامنة عشر

 Americanوالنمائية ( الفكريةاجلمعية األمريكية لإلعاقات  أقرت )1992(يف عام

Association on Intellectual and Developmental Disabilities( 

)AAIDD( متثل جوانب قصور ملموسة يف األداء الوظيفي احلايل الفكريةيشري إيل أن اإلعاقة  تعريف "

 مع جوانب قصور ذات اوتتصف احلالة بأداء عقلي دون املتوسط بشكل واضح ويكون متالزمً  للفرد،

 احلياة املنزلية، العناية الذاتية، ،لالتواص ه اآلتية: من جماالت املهارات التكيفيأو أكثر جمالنيصلة يف 

 الصحة والسالمة، التوجه الذايت، استخدام مصادر البيئة االجتماعية احمللية، املهارات االجتماعية،

هذه اإلعاقة تظهر قبل سن الثامنة ، املهارات األكادميية الوظيفية، قضاء وقت الفراغ ومهارات العمل

. )2005عشر"(القريطي،

 ثالثة عناصر أساسية )AAIDD(الفكرية والنمائيةيشمل تعريف اجلمعية األمريكية لإلعاقات و

 : الفكرية لإلعاقة

 : ( Performance Intellectual Functioning) األداء الوظيفي العقلي -1
ويشري إيل اخنفاض معدل النمو العقلي املعريف مثل ضعف يف الذاكرة والكالم وتركيز االنتباه 

واإلدراك والتعميم والتخيل والتفكري والفهم، وضعف التحصيل، ونقص املعلومات واخلربة، وعدم توافق 

وانسجام القدرات، ونقص يف درجة الذكاء ميكن استنتاجه من نتائج تطبيق اختبارات الذكاء حيث ميثل 
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 يف السلوك ًيصاحب ذلك االخنفاض قصورا  أو أكثر.معياريناالخنفاض عن املتوسط العام باحنرافني 

ة. سن18وحيدث خالل فرتة النمو من امليالد حىت  التكيفي،

 :   (Adaptive Behavior)السلوك التكيفي -2
املعاقني والسلوك التكيفي هو جمموعة من املهارات املفاهيمية واالجتماعية والعملية واليت يعاين 

 قدرة الفرد علي حتمل مسئولياته الشخصية وخاصة مهارات احلياة  عدم فيها مثل واضح من قصورفكرياً 

 مثلألخرى ا االستقاللية كمهارات تناول الطعام والصحة الشخصية وارتداء املالبس، واملهارات اليومية

نفسه كذلك قدرة الفرد علي حتمل مسئولياته  التنقل والتعامل بالنقود واستخدام اللغة يف التعبري عن

املتقدمة وما تتطلبه من مسئوليات اجتماعية تتمثل يف  االجتماعية املتوقعة منه وخاصة يف املراحل العمرية

 .   بعمل ما ميكنه من االستقالل املعيشي التفاعل مع اآلخرين والقيام

 : (Support) الدعم -3
حيث ظهر مفهوم الدعم يف جمال تربية وتعليم األفراد ذوى اإلعاقة الفكرية من  العمل على  

 الضرورية لتمكن هؤالء األفراد ذوى اإلعاقة الفكرية تتسخري كل اإلمكانيات واملصادر واالسرتاتيجيا

على إلغاء التصنيفات التقليدية من التعلم والتقدم والعيش يف بيئات أقل تقيداً، وقد عمل هذا التعريف 

 يساعد على اختيار املوضع التعليمي اً  دقيقاً  باإلضافة إيل حتديد حالة اإلعاقة حتديدالفكرية،لإلعاقة 

 وذلك فكريةاملناسب وتقدمي اخلدمات الرتبوية والنفسية املالئمة الحتياجات التلميذ الذي لدية إعاقة 

من خالل مفهوم الدعم ومستوياته املختلفة اليت ينبغي أن تواجه جوانب القوة والضعف.وعلى هذا 

 & Hallahan( أشار هلهان وكوفماناألساس يتم الرتكيز على احلاجات الفردية حيث

Kauffman,2008(وآخرون لوكسن  أن)Lukasson, et al., 1992(نظام الدعم ا حددو 

 ومستوياته املختلفة بااليت: 

:    (Intermittent Support)الدعم المتقطع أ-
ويعتمد تقدمي هذا املستوي على أساس الطلب بالتايل فإنه مستوي يتسم بطبيعة العرضية حيث 

لن يكون الفرد حمتاجاً إيل مثل هذا الدعم بصفة دائمة أو مستمرة،كما أن هذا املستوي من الدعم 

 (فقدانه لوظيفة أو  ملا حيتاجه الفرد خالل الفرتات االنتقالية يف حياته مثلًيتسم بأنه قصري املدى وفقا
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،كما  يتسم هذا املستوي من خالل فرتة زمنية بسيطة ) أو مروره بأزمة صحيةحدوث عارض غري مزمن

.  املنخفضةإيلالكثافة العالية الدعم بدرجة من احلدة ترتاوح بني 

 : (Limited Support) الدعم المحددب- 
يتسم الدعم يف هذا املستوي بدرجة من احلدة تكون ثابتة مع مرور الوقت،كما أنه يكون حمدداً 

بوقت معني ولكنة مع ذلك ال يتسم بطبيعة متقطعة،كما أنه قد يتطلب عدداً أقل من األعضاء لتقدميه، 

 باملستويات األخرى األكثر حدة مثل التدريب على ً إيل أنه يكون أقل كلفة وذلك قياساةباإلضاف

وظيفة معينة واليت يتم حتديدها بوقت معني، أو ذلك الدعم االنتقايل الذي يتم تقدميه يف الفرتة اليت متتد 

مييل الدعم احملدد إيل الدعم املكثف أكثر منه إيل الدعم من إماء املدرسة وحىت مرحلة الرشد، حيُث 

 املتقطع.

 : (Extensive Support) الممتد أو المكثفالدعم  ج-

حياة حيث يتسم هذا املستوي من الدعم باملشاركة املنتظمة كأن تكون على أساس يومي من 

 يستمر هذا الدعم لفرتات ، حيثُ  املدرسة أو العملأو وقد يقدم يف مواضع بيئية خمتلفة مثل املنزل الفرد

 زمنية طويلة.

 : (Pervasive Support)  والشاملالعامالدعم د- 
يف العديد من ويتسم هذا املستوى من الدعم بالثبات والدرجة املرتفعة من احلدة، ويتم تقدميه 

 من احملافظة على حياة الفرد، ومن جانب آخر فإن هذا املستوي من الدعم املواضع البيئية املختلفة

يتطلب عدداً كبريا من األعضاء قياساً باملستويني السابقني. 

 نص ) تعريفاAAIDDوالنمائية( الفكريةاجلمعية األمريكية لإلعاقات ) تبنت 2002يف عام(

على أن اإلعاقة الفكرية" هي عجز يوصف بأنه قصور جوهري يف كل من األداء العقلي، والسلوك 

 يف املهارات التكيفيه املتمثلة يف املفاهيم واملهارات االجتماعية والعملية التكيفي حبيث يظهر واضحا

سنة".وبناء على هذا التعريف فان هناك جمموعة من 18واملهارات املهنية، ويظهر هذا القصور قبل سن 
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 لتفسري هذا التعريف ألما توضح السياق الذي نشأ فيه وتوضح   أساسيا◌ً املسلمات اليت تعترب جزءا

كيف ميكن تطبيقه وهي: 

القصور يف الوظائف احلالية جيب أن ينظر إلية يف سياق بيئة التمع اليت يعيش فيها الفرد مع  -١

األقران من نفس السن والثقافة. 

التقييم الفعال يأخذ بعني االعتبار التنوع الثقايف واللغوي كاالختالفات يف العوامل التواصلية  -٢

 ،واحلسية،واحلركية، والسلوكية.

 .◌ً  مع نواحي القصور ونواحي قوة أيضاالتباين الواضح يف قدرات الفرد والذي يرتافق غالبا -٣

أن اهلدف األساسي من وصف جوانب القصور هو تطوير خطة حول االحتياجات الفردية  -٤

 واخلدمات املساندة اليت حيتاجها الفرد ضمن إطار مستويات الدعم املطلوبة.

 أن األداء الوظيفي للفرد ذو اإلعاقة الفكرية سوف يتطور مع وجود مستويات الدعم.  -٥

 هناك ثالث خطوات على جانب كبري من األمهية لتحديد أن التعاريف السابقةنستخلص من 

 وهي األيت: الفكريةاإلعاقة 

 من الصدق والثبات مثل عاليةتطبيق بطارية من اختبارات الذكاء املقننة واليت تتوفر هلا درجات  -١

 اختبار وكسلر أو اختبار ستانفورد بينه.

  من خالل تطبيق مقاييس السلوك التكيفي املقننة.تقييم السلوك التكيفي للفرد -٢

حتديد أشكال وأسباب االحنراف النمائي ألن ذلك يساعد على اختيار املوضع املناسب وتقدمي  -٣

واليت تتالءم مع قدراته وإمكانياته واستعداداته.   ،الفرد حلاجة املالئمةالدعم و اخلدمات 

 ليست مرضاً وإمنا هي حالة تشري إيل الفكرية هفاال عاقوبناء على استعراض التعاريف السابقة 

 مستوي من األداء الوظيفي العقلي الذي ينخفض عن املتوسط ذا داللة مرتبطاً بسلوك الفرد التكيفي

 جمموعة من األفراد الذين يتلفون الفكريةاإلعاقة ، و تشمل مراحل النمو املختلفةإيل  آثاره والذي متتد

 املميزة لكل منه. ةاإلكلينيكيواملظاهر   من حيث درجة اإلعاقة ،متبايًناعن بعضهم البعض اختالفاً 

: )Intellectual Disability Classification( الفكريةتصنيف اإلعاقة ثالثاً : 
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 مفهوم جمرد نستدل عليها من خالل جمموعه من الصفات  عبارة عن حبد ذاتاالفكريةإن اإلعاقة 

، ونتيجة لالختالفات بني وجودهااحملكات املرجعية لالستدالل على  واخلصائص واليت تشكل املعايري و

 فكرياً  املعاقنيوكذلك الختالف  خلفياتم العلمية وختصصاتم املهنية،بسبب  هلااملختصني يف تعريفهم 

يف مستوي قدراتم العقلية ووضعهم اجلسمي من حيث األسباب اليت أدت إيل اإلعاقة ومدى قدرتم 

 وعلى الرغم من اجلدل القائم يف .على التعلم والتكيف االجتماعي لذلك تعددت تصنيفات اإلعاقة

 ن هذه التصنيفات تقع ضمن حماور أساسية كالتايل:أ إال الفكريةتصنيف اإلعاقة 

 Classification of Me by(  البعد االجتماعي والذكاء حسب متغيرالفكرية تصنيف اإلعاقة أوالً :

I.Q&AB( :

 بناء على الفكرية يتم تصنيف حاالت اإلعاقة و التصنيف األكثر قبوالً بني املختصني حيث أنه

وجود شرطني أساسيني للداللة على مستوي الفئة ومها متغريي نسبة الذكاء والسلوك التكيفي 

وذلك ألمهية كل من متغري نسبة الذكاء والسلوك  معاً، )Adaptive & Behavior.AB(االجتماعي

وجتدر ، )2005(الروسان،الفكريةد احلالة على أما متثل مستوي من مستويات اإلعاقة االتكيفي يف اعتم

 من خالل بيانات وصفية فيما يتعلق بفئة فكرياً  املعوقنياإلشارة إيل أن مقاييس السلوك التكيفي تصنف 

وبناء على ذلك فقد تبنتُه اجلمعية األمريكية  معينة مبنية علي عوامل النضج والتعلم والتوافق االجتماعي،

ن احلدود الفاصلة بني كل فئة وأخرى ليست معامل أحيث )AAIDD(لإلعاقات التطورية والفكرية

وهذا التصنيف حلاالت  )2001 وآخرون، درجات(القريويت)5(ذكاء واحد بل الفئة ميتد مداها إيل 

  كما يلي:الفكريةاإلعاقة 

 :)Intellectual Disability Mild(  البسيطةالفكريةاإلعاقة - 1

وهذه الفئة قادرة على التعلم واالستفادة من الربامج التعليمية العادية مبعدل بطئ حيث ترتاوح 

حيتاج هؤالء  سنوات، )10-7( ويتوقف النمو العقلي عند عمر)70 إيل55-50( نسبة الذكاء لديهم بني

األفراد إيل برامج تعليمية حنو التوافق االجتماعي ألمناط السلوك املقبولة وكذلك حنو أهداف مهنية 

 اإلرشاد النفسي ملواجهة األزمات  منتتناسب مع إمكانياتم وقدراتم، قد حيتاجون إيل نوع خاص
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ن حييوا حياة أاحلقيقة إال أمم عندما يكربون حيققون استقالالً اجتماعياً واقتصادياً إيل حد كبري و

 مستقلة.

: )Intellectual Disability Moderate(  المتوسطةالفكريةاإلعاقة - 2

 درجة ويتوقف النمو العقلي عند مستوي )55-50 إيل40-35ترتاوح نسبة الذكاء لديهم بني(

سنوات، لذلك فإن استفادتم من الربامج األكادميية ضئيلة ولكن ميكن تعليمهم أساليب العناية ) 3-7(

 بالنفس كما أمم قادرين على التدريب يف بعض األعمال واملهن البسيطة مع تقدمي املساعدة واإلشراف.

: )Sever Intellectual Disability(  الشديدةة- اإلعاقة الفكري3

درجة كما أن مستوي النمو  )20-25 إيل 40-35(ما بني  نسبة الذكاء لدى هذه الفئة تقع

 ما ًلديهم حمدودية يف مهارات التواصل واملهارات احلركية ألنه غالبا ) سنوات،3العقلي يتوقف عند (

هذا باإلضافة إيل قصور يف اختاذ القرارات  يرتبط هذا املستوي من اإلعاقة مع بعض اإلعاقات اجلسدية،

املصريية، يستطيع األفراد الذين ينتمون إيل هذه الفئة تعلم بعض مهارات العناية بالنفس،كذلك تطوير 

 درجة من القدرة على محاية أنفسهم من األخطار الطبيعية.

: )Intellectual Disability Profound( اإلعاقة الفكرية الحادة- 4

  حباجة إيل العناية التامة واإلشرافن يكونوحيث )20ونسبة ذكاء أفراد هذه الفئة (أقل من 

احلركي، ي  فيظهر لديهم قصورا رئيسياً يف مهارات التنسيق اجلسدي، ومظاهر النمو احلساملستمر،

هؤالء األفراد قد  فيفشلون يف اكتساب العادات األساسية يف النظافة والتغذية وضبط عملية اإلخراج،

حيققون بعض النمو الضعيف للكالم، وهم حيتاجون لإلشراف الدائم سواء يف حميط األسرة أو مراكز 

 ).1988،معبد الرحياإلقامة واليت تصمم بطريقة خاصة.(

 

 Educational( تصنيف حاالت اإلعاقة الفكرية حسب متغير البعد التربوي: ثانيا

Classification(: 
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، وتأخذ به املؤسسات والربامج واملراكز اليت وهو التصنيف الذي يشيع استخدامه بني الرتبويني

حيث يعتمد على معدالت الذكاء مع متييز كل فئة حسب ،تقدم خدمات تربوية للمعاقني فكريا

استعداد أفرادها وقابليتهم للتعلم كمعيار أساسي للتقسيم ألنه يهتم باالحتياجات التعليمية وما يالئمها 

من برامج أكثر مما يعين بدرجة الذكاء وذلك من  حتديد الربامج واخلدمات الرتبوية املناسبة، وكذلك من  

 انتقاهلم إمكانية مستوي ميكن أن تصل إلية قدراتم وكذلك ألقصي  االستفادة مناألفرادمتكني هؤالء 

ويتضمن  ،)2005،حممدخر وفقاً ملدى إتقامم للمهارات واملتطلبات السابقة(آمن برنامج تربوي إيل 

 هذا التصنيف ثالثة فئات وهي:

 :)Intellectual Disability Educable( للتعليمفئة القابلون - 1

 )EID(ويشار هلم بالرمز درجة على مقياس الذكاء، )70-50( ترتاوح نسبة ذكاء هذه الفئة من

 الذين يعتربون قابلني لتعلم املهارات األكادميية األساسية كالقراءة فكرياً املعاقنيوتتضمن هذه الفئة 

حيث ميكنهم الوصول يف التعلم إيل مستوي الصف السادس االبتدائي ويتم الرتكيز  والكتابة واحلساب،

وكذلك  )Individualized Educational Plan)(IEP( الربامج الرتبوية الفردية هلذه الفئة على

حيث حيتوي منهج القابلني ) Individualized Instructional Plan)(IIP(اخلطة التعليمية الفردية

للتعلم على اآليت: 

 .االستقالليةاملهارات  •

 املهارات احلركية. •

 املهارات اللغوية. •

 املهارات األكادميية كالقراءة والكتابة واحلساب. •

 املهارات املهنية. •

 املهارات االجتماعية. •

  األمن والسالمة.مهارات •
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 ) 2007املهارات استخدام النقود.(الروسان، •

 لدى هذه الفئة خالل مرحلة الطفولة املبكرة، ولكنها تظهر بشكل الفكريةوال تظهر اإلعاقة 

 يكون منو الطفل املعاق فكرياً يف ملحوظ من خالل النشاطات العقلية يف مرحلة ما قبل املدرسة حيث

 .)2005، حممد( ، إيل أن يظهر العجز عن التعلم يف املدرسةمعظم األحيان طبيعيا

: ) Trainable Intellectual Disability( فئة القابلون للتدريب- 2

أفراد  ما حيصل اً  فغالب)TID(ويشار إليهم بالرمز )50-35( حيث ترتاوح نسبة ذكاءهم ما بني

 على أي معيارية القابلون للتدريب على درجات ذكاء تنخفض عن املتوسط مبقدار ثالثة احنرافات فئة

 يف هذه الفئة صعوبات شديدة تعجزهم عن التعلم األكادميي فهم املعوقون فكرياً و يواجه  اختبار ذكاء،

، فقد  ضئيالً من املهارات األكادميية واملعلومات اخلاصة بالقراءة والكتابة ومبادئ احلساباً يكتسبون قدر

الرتكيز هلذه الفئة على الربامج  أنه ميكن )( Hickson, Blackman, Reis, 1995 أشار كل من

كذلك ميكن تدريبهم على القيام  )Career Education(املهنية الرتبوية املهنية وخاصة برامج التهيئة 

ببعض املهارات األساسية مثل العناية بالنفس واللباس والقيام باألعمال البسيطة اليت تتطلب ذكاء 

. ًبسيطا

: )Intellectual Disability Severely and Profoundly( ناالعتماد يوفئة - 3

 )25(أقل من  الشديدة واحلادة حيث تبلغ نسبة ذكاءهم الفكريةوتتضمن هذه الفئة ذوى اإلعاقة 

 بعدم القدرة على تعلم املهارات  األفراد من هذه الفئة ويتصف)SPID(درجة ويشار إليهم بالرمز

 حباجة دائمة إيل الرعاية من قبل اآلخرين واالعتماد  فهم،اليومية أو القيام مبهارات احلياة االستقاللية

 ).2001 وآخرون،عليهم طوال حياتم.(القريويت

 The Characteristics(  البسيطةالفكريةخصائص األفراد ذوي اإلعاقة  :◌ً رابعا

of a Simple Intellectual Disability(: 
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 البسيطة القابلني الفكريةاألفراد ذوى اإلعاقة  أن )Cruickshank ,1951(كروكشانكيذكر 

االستفادة بدرجة مناسبة من الربامج العادية اليت تقدم  لألطفال العاديني وذلك يستطيعون للتعلم ال 

مم يستطيعون أن حيصلوا من أولكنهم قادرين على التعلم حيث  يعود إيل قصور قدراتم العقلية،

 أن حيققوا مستوي قادرين علىاملعلومات واخلربات ما يكفيهم يف حياتم ويف احلرف غري الفنية،كما أمم 

جيد من الكفاية االجتماعية والكفاية االقتصادية إذا ما قدمت هلم برامج تعليمية 

 ).2001(هارون،خاصة

 البسيطة القابل للتعلم ممن ترتاوح نسبة ذكائه ما الفكريةكذلك يعد الفرد املعاق ذو اإلعاقة 

أو  درجة على اختبار ستانفورد بينية، )52-68( أو مابني درجة تقريباً على اختبار وكسلر،)55-69(بني

ن التعرف على اخلصائص العقلية حيث إ، )2005 ،حممددهلا من اختبارات الذكاء املقننة(اما يع

 البسيطة القابلني للتعلم تعمل على تزويد معلمي الفكرية اإلعاقة لذوىوالتعليمية واالجتماعية واالنفعالية 

مما يؤدي بالتايل إيل  ،فكرياً ومعلمات الرتبية الفكرية باملعلومات اهلامة جلميع جوانب النمو للفرد املعاق 

 مبا يتناسب مع إمكانيته واستعداداته تربيتُه وتدريسهجيايب يف إتأدية دورهم على أكمل وجه وبشكل 

 البسيطة تساعد يف إمكانية وضع وتصميم الفكريةوقدراته العقلية،كما أن معرفة خصائص ذوى اإلعاقة 

(فئة فكرياً  املعاقنيفقد يصعب على الكثريين التمييز بني ، املناهج والربامج الرتبوية إلعدادهم يف احلياة

 هذه الفئة يف املرحلة التعليمية االبتدائية حىت الصف  أفراد العاديني نظرا لبقاءاألفرادوبني  القابلني للتعلم)

  إال بعد تكرار الرسوب.الفكرية لديهميتم اكتشاف اإلعاقة  اخلامس أو السادس وال

 وتتمثل أهم  بدرجة بسيطةًفكريا املعاقني يتميز با ةيتضح مما سبق أن هناك خصائص متعدد

اخلصائص يف اآليت: 
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: (Cognitive Mental Characteristics) الخصائص العقلية المعرفية- 1

 تبلغ ثالثة أرباع القدرة العقلية للفرد السوي املساوي له يف للفرد املعاق فكرياً إن القدرة العقلية 

 ال فهو) 2005،حممد(لفظيغري   كان االختبار املستخدم لفظياً أوقل من ذلك سواءأالعمر أو 

 يصل يف معدل منوه العقلي أو مستواه إيل املستوي الذي يصل إليه العادي الذي ميثله يف العمر الزمين،و

 مها نسبة الذكاء والعمر  هامانمير بنفس مراحل النمو العقلي إال انه يتأثر بعنصرينبالرغم من انه 

 توثر على أداء العمليات العقلية واليت تتمثل فيما يلي: القصور لديهالزمين،لذا جند أن جوانب 

 ):Perceptionاإلدراك () (أ

 لدية قصور يف عمليات اإلدراك وهي جزء هام من عملية املعرفة والفهم فكرياً املعاق التلميذ

 حبيث متكن الفرد من الوعي بوحدة األشياء، آلياحيث يقوم املخ باختزان معطيات احلواس وتكاملها 

 ما يعتمد على استخدام احملسوسات ً يتصف بقصور يف قدراته على التفكري الرد ودائما فإنه بالتايل

 ليس لدية القدرة على التمييز بني أنهحيث مييل إيل تعريف األشياء على أساس الشكل أو الوظيفة، كما 

 االختالف وذلك قد يرجع إىل تعقد املواقف بالنسبة إليه،كما أن قدرته على أوجه التشابه أو أوجه

فهو ال ينتبه إيل خصائص األشياء  نه دائما ما مييل إيل تبسيط املعلومات.أالتصور والربط ضعيفة حيث 

 ينسي خرباته السابقة فال فكريًا◌ً ن املعاق إىل أ )2009 ( و املعايطهشأشار القمفقد  وال يدركها،

نه يركز على جوانب غري أساسيه. أيتعرف عليها بسهولة مما جيعل إدراكه هلا غري دقيق أو 

:  )Attention (االنتباه(ب) 

 من ضعف القدرة على االنتباه والقابلية العالية للتشتت حيث تزداد درجة فكرياً  املعاقنييعاين 

ضعف االنتباه بازدياد درجة اإلعاقة و تتضمن عملية االنتباه تركيز الفرد على مثري معني دون غريه من 

 يواجهون إيل أمماملثريات، فهو ميثل األساس يف عملية اكتساب املعلومات، فقد توصلت الدراسات 

صعوبات كبرية يف اختيار اخلصائص املميزة للمثريات املنتمية حلل املشكلة، مما جيعل عملية التمييز عملية 

 ).1994احلديدي، وشاقة بالنسبة إليهم(اخلطيب
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) فسر سلوك عدم االنتباه لدى املعاقني Turnure ,1930) أن ترينيور(2001(هارون،ويذكر

)من Cues البحث عن املنبهات(يركزون يف م جند أنها املتكرر يف مواقف التعلم لذهم يف ضوء فشلفكرياً 

 الوصول إيل حلول للمشكالت مما يرتتب على وذلك من اجلالبيئة احمليطة بم بدالً من املهمة نفسها 

وصعوبة حتديدهم املثريات أو األبعاد املرتبطة باملشكلة  ذلك ضعف مثابرتم يف املواقف التعليمية،

 Zeman &Houseزميان وهاوس( وقد وصف املعروضة وعدم االحتفاظ بانتباههم لفرتة كافية.

) االنتباه من وجهة نظر سلوكية بأنه حمدد بشكل عام مبثري واحد أو مثريات قليلة يف وقت 1963,

 حيث فكرياً  من األساليب العالجية ملواجهة مشكلة نقص االنتباه لدى املعاقني اً عددواحد، وقد اقرتحا 

  وهي:املعلمنيتستخدم من قبل 

ن يزاوج بني اللون، أجيب أن يستخدم املعلم عند التدريس مثريات ذات أبعاد متعددة ك -١

والشكل، احلجم. 

 جيب أن يتم تقدمي املهارات التعليمية يف تسلسل متدرج من السهل إيل الصعب. -٢

جيب أن يركز املعلم على األبعاد األساسية حلل املشكلة(املثريات املنتمية حلل املشكلة) وذلك  -٣

 من خالل ترميزها وإبرازها بقدر اإلمكان. 

 جيب أن يلق املعلم موقفاً تتمركز حوله املثريات املنتمية حلل املشكلة. -٤

وذلك من خالل تقليل العوامل واملثريات  أن يتجنب املعلم مواقف الفشل بقدر اإلمكان، -٥

 املشتتة لالنتباه.

: (Memory) ج)الذاكرة(

يقصد با قدرة الفرد على استدعاء املعلومات، فالذاكرة جزء أساسي وضروري لعملية التعلم ألما 

يعد ضعف الذاكرة والنسيان من أهم  حيث تساعد على االستفادة من اخلربات اليت مت تعلمها،

 فكلما زادت درجة اإلعاقة كلما قلت القدرة  فيها، صعوبةفكرياً العمليات العقلية اليت يعاين املعوقون 

ن عملية الذاكرة تتألف أ) Hulse, et al., 1980فقد وصف هلز وآخرون( على استخدام الذاكرة.

من ثالث عمليات وهي: 

 تصنيف املعلومات. -١
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 القدرة على التخزين واالحتفاظ باملعلومات الستدعائها وقت احلاجة. -٢

و التعرف على املعلومات اليت مت تصنيفها وختزينها. أالقدرة على االسرتجاع  -٣

  من الذاكرة وهي:ينبني نوع )Atkinson & Shifrain ,1968(وقد ميز اتكسون و شيفرن

 Short Term Memoryالذاكرة قصرية املدى      -١

  Long Term Memoryالذاكرة طويلة املدى       -٢

ويظهر ذلك   على تذكر الصور واألشياء واألحداث قبل فرتة قصرية ضعيفة،قدرتم حيث أن

)، وقد أشار كال من Short Term Memory(واضحاً يف الذاكرة قصرية املدى

) أن Brown ,1974( وبروان )Robinson ,1974( وروبنسون )Borkouski ,1974(بروكزكي

قل من قدرة الفرد العادي الذي يقاربه يف العمر الزمين ويرجع السبب يف أعلى التذكر املعاق فكرياً قدرة 

 كما .)1999 (الروسان  استخدام تلك االسرتاتيجيات املناسبة للتذكرالقدرة علىذلك إيل ضعف 

 يف فكرياً  املعاقنين ضعف أ) Buttorfield&Belmont,1973( أشارت دراسة بوترفيلد وبلمونت

 قصري املدى رمبا يرجع إيل قصورهم يف استخدام اسرتاتيجيات اً املهام اليت تتطلب  تذكر

) بطريقة تلقائية من  Learning sat)وكذلك تعلم املواقف(Rehearsal Strategiesاالستدعاء(

). 2001(استخدمها يف الوقت املناسب هارون

 & Prehm( أما الذاكرة طويلة املدى فقد استخلص كل من بريهم وميفليد

Mayfield,1970(يرى  حيث لديهم قصور يف الذاكرة طويلة األمد،فكرياً  املعاقنين أ ب 

 غري قادرين على استخدام أو توظيف املعلومات اليت مت ختزينها يف م أنه)Detterman, 1998(ديرتمان

 لذا جند تعلموهصعوبة يف االحتفاظ مبا ، فقدرتم على التعلم بطيئة حيث يواجهون الذاكرة طويلة األمد

نه أ حيث Over-Learning حباجه إيل التكرار املستمر،أي تطبيق مبدأ التكرار بعد إمتام التعلم أمم

نه البد أن يركز أسلوب التعلم على التعلم احلسي أكثر من الرد حىت أ باإلضافة إيل معهم،مفيد 

 من استيعابا بالتايل يسهل تذكرها. يتمكنون
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 (Discrimination)  التمييز د)(

إن عملية التمييز لدى املعوقني فكرياً تكون دون مستوي األفراد العاديني،حيُث يواجهون صعوبة 

وختتلف درجة الصعوبة يف القدرة ،  وإدراك اخلصائص املميزة لكل مثري املختلفة،يف التمييز بني املثريات

 زادت الصعوبة يف  زادت درجة التشابه واالختالفات بني املثرياتفكلماعلى التمييز تبعاً لدرجة اإلعاقة، 

 عالوة على ذلك فإن عملية التمييز بني املثريات احلسية تتأثر بشكل كبري مبستوى أداء احلواس التمييز،

 املختلفة.

    (Imagination)التخيل )(هـ

يكون ذلك الشئ أو تلك الوقائع   أن جيسم وقائع أو أشياء يف ذهنه دون أن على الفردهي قدرة

 خيال حمدود ي بشكل عام بأمم ذوالفكريةميكن وصف ذوى اإلعاقة  ا وجود فعلى خارج خياله، وله

حيث إن عملية التخيل تتطلب درجة عالية من القدرة على استدعاء الصور الذهنية وتنظيمها وترتيبها 

وأسوة بالعمليات العقلية األخرى فإن القصور يف القدرة على التخيل تزداد ، يف سياق منطقي ذو معين

 .الفكريةبازدياد درجة اإلعاقة 

 :(Thinking)   التفكير )(و

رقي العمليات العقلية وأكثرها تعقيداً، فالتفكري يتطلب درجة عالية من أتعترب عملية التفكري من 

 فكرياً ويتوقف منو تفكري املعاق  القدرة على التخيل والتذكر واإلدراك، وغري ذلك من العمليات العقلية،

واستخدام املفاهيم احلسية والصور الذهنية حيث يظل التفكري  القابل للتعلم عند مستوى التفكري العيين،

 شفلني  فقد أشار كال من كالفإنت عند مستوى احملسوسات وال يرقي إيل مستوي الردات.

)Chalant & Scheffelin, 1969( كاس ووهافرتيب )Havertape & Kass, 1978،(  راثز

 من السلوكيات اليت اً إيل أن هناك عدد )Stone, 1981() وستونRaths, et al., 1969( وآخرون

ومن أهم تلك السلوكيات ،  تشري إيل عدم استخدامهم لعمليات التفكري الفعالةفكريايظهرها املعاقني 

والنقص بالثقة  املرونة، وعدم وعدم القدرة على الرتكيز، واالعتمادية الزائدة على املعلمني، االندفاعية،

 والسرطاوى السرطاوي والتصنيف وضعف التنظيم ،واستمراريةوالصعوبة يف تركيز االنتباه  بالنفس،

)1988.( 
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:  (Social Emotional Characteristics)  واالنفعاليةالخصائص االجتماعية -2
 إيل  لديهم بعض املشكالت االنفعالية واالجتماعية وقد يكون ذلك راجعافكرياً  املعاقنيإن 

حيث يواجهون صعوبة يف التصرف خالل املواقف مبكرة. تعرضهم للكثري من مواقف الفشل منذ سن 
 حيث مييل هؤالء التالميذ إيل ما تتصف باحلدةاالجتماعية ويف التعبري عن انفعاالتم واليت غالبا

 ،العدوانية واالنسحاب االجتماعي والنشاط الزائد وعدم القدرة على إنشاء عالقات اجتماعية فعالة
 وعدم مفهوم سليب عن الذات والشعور بالدونيةوامليل حنو مشاركة األصغر سناً، كما أمم يعانون من 

 وهذا يعود إيل اخنفاض مستوى قدراتم العقلية وكذلك قصور سلوكهم التكيفي والذي الشعور باألمن،
يتوقعون يف معظم األحيان أمم يضعهم يف موقف ضعيف باملقارنة بأقرامم من العاديني بالتايل جند 

 أمام الصعوبات يستسلمون أمم الفشل يف أداء املهمات املطلوب أداءها دون حماولة التجريب حيث 
 أن )Hanzlik & Stevenson, 1986( ،كذلك وجد هانزلك وستيفنسونماألويل اليت تواجهه

وقد   يستسلم للمواقف اليت تواجهه فهو سهل االستهواء واالنقياد ملا ميليه علية اآلخرون.فكرياً املعاق 
 متقلبة وغري ثابتة، فهو مييل إيل اللعب واملشاركة مع فكرياً ن صداقات املعاق أ) 2005 ( حممدالحظ

 سريع أنههذا باإلضافة إيل أقرانه،  على التنافس مع قدرته سنا لعدم هالموعات العمرية اليت تصغر
 بكاء فهو سهل االستثارة سريع االستجابة ومييل إيل أواالنفعال وتبدو انفعاالته يف صورة صراخ 

 وقد مييل إيل العزلة واالنسحاب. العدوان،

:  (Language Characteristics)الخصائص اللغوية- 3
 فكرياً  املعاقنيلقد أجريت العديد من الدراسات حول مظاهر وخصائص النمو اللغوي عند 

 العاديني، وأشارت هذه الدراسات إىل أن االختالف هو األفرادومقارنتها مبظاهر النمو اللغوي عند 
 تأثري واضح على اللغة والكالم الفكريةحيث جند أن لإلعاقة ، اختالف يف درجة النمو اللغوي ومعدله

 استخداما اللغة استخدام فاملعاق لدية قصور واضح يف استخدام اللغة والكالم فهو ال يستطيع 
ونطق  ومن أهم املظاهر واليت تبدو واضحة يف إخراج األصوات،  أو الكالم املتناسق املعين،صحيحاً 

والتعبري اللفظي عن األفكار واملشاعر حيث تأخذ هذه العمليات يف  واستخدام اجلمل، الكلمات،
 لديهم فكرياً أن املعاقني "إيل  )2003(الوابلي وقد أشار الظهور يف عمر متأخر مقارنة بالعاديني.
وضعف يف احلصيلة اللغوية من مفردات  والتعبريية، ،االستقباليةاضطراب يف الوظائف الرئيسية يف اللغة 

 كذلك اضطرابات النطق مثل احلذف، باإلضافة إيل تدين القدرة النحوية والرتكيبية، وشبة اجلمل،  ومجل
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 الصوت حيث جند صوت املعاق فكرياً تاضطرابا . كما تشيع أيضاأو اإلضافة" ،هأو التأتأ واإلبدال،
 النطق والكالم كماً وكيفاً بدرجة اإلعاقة العقلية تيسري على وترية واحدة وبصورة عامة ترتبط اضطرابا

 ترتبط بدرجة لديهم إيل أن درجة شيوع وشدة الصعوبات اللغوية )Miller, 1981(ميلرحيث أشار 
 يف النطق ولكنهم يطورون قدرة على يتأخرون  البسيطة  الفكرية أن ذوى اإلعاقة بالرغم مناإلعاقة،
 الكالم.

 :(Learning Characteristics) - الخصائص التعليمية4
إن التالميذ املعاقني فكرياً القابلني للتعلم قادرون على التعلم ولكنهم يكونون عادة أبطأ يف  

 ،بوجه عامالتعليم والتحصيل املدرسي، فقد نالحظ مدى تأثري درجة وشدة اإلعاقة على عملية التعلم 
، لذا جند  ممن هم يف مثل عمرهم الزمينالعاديني بالسهولة اليت يتعلم با األطفال  على التعلمعدم قدرتم

 يف القدرة على إتقان األفكار الردة وهم غري قادرين على تعلم املواد الدراسية بشكل اً  لديهم قصورأن
 وإن كثريًا من املهارات واملعارف العاديني األفرادعارض (غري مقصود) كما يتعلمها الغالبية العظمى من 

 يف حني حيتاج املعلم بطريقة غري مقصودة دون تعلم حمدد من قبل ا العادي إمنا يكتسبهالفرد يتقنهااليت 
 تعليًما منظًما يقدم له بطريقة تساعده على التعلم مبعدل يتناسب مع منو قدراته فكرياً  املعاق الفرد

 هامة ينبغي األخذ با عند ختطيط وتنفيذ وتقومي الربامج واألنشطة التعليمية ت، فهناك اعتبارااملختلفة
عند تدريس ذوى اإلعاقة الفكرية حىت حنقق خمرجات تعليمية مقصودة يف ضوء املعرفة التامة للسلوك 

واملتمثل يف الفهم الصحيح خلصائصه املعرفية   للتلميذ املعاق عقليا)Intery Behavior(املدخلي
وغري املعرفية وسلوك التعلم لدية وذلك حسب ما تفسره نظريات التعلم املختلفة، وترى الباحثة أن 

تتمثل يف استخدام ما يعرف بأسلوب فنيات  أسلوب ختطيط وتنظيم عملية تعلم التلميذ املعاق فكريا
إجرائياً، ومن مث حتليله حتليل السلوك التطبيقي،واليت تقوم على أساس حتديد اهلدف السلوكي حتديدا

 املناسبة للموقف التعليمي كإسرتاتيجية تإيل أهداف صغرية متتابعة، مث استخدام االسرتاتيجيا
 والتعزيز االجيايب )Methods of Prompting( وطرق احلث املختلفة )Modeling(النمذجه

)Instructional Tasks(للتلميذ املعاق فكريا  .
وباستخدام هذه اخلطة املستمدة من النظرية السلوكية اإلجرائية ميكن ملعلمي الرتبية الفكرية 

على مواجهة الصعوبات واملشكالت اليت تواجههم أثناء تعرضهم مساعدة التالميذ املعاقني عقليا
) واليت تتمثل يف: 2001للمثريات املختلفة خالل ما يعرف مبراحل التعلم هارون (
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- المرحلة الخاصة باكتساب المهمة التعليمية: 1

وهي تلك املرحلة اليت يراد با تقدمي موضوع التعلم من خالل استخدام طرق وأساليب تعليمية 

، من خالل إحضار املعلومة، والتدريب عليها، وتعد هذه املرحلة مناسبة لقدرات التلميذ املعاق عقليا

من أكثر مراحل التعلم اليت يواجه فيها املعاقني عقليا صعوبات ومشكالت.  

- المرحلة الخاصة باالحتفاظ بالمهمة التعليمية المكتسبة: 2

على تذكر املعلومة أو وهي تلك املرحلة اليت يتم فيها التأكد من قدرة التلميذ املعاق عقليا

ها باستقاللية يف وقت الحق.  أداءأياملهارة التعليمية املكتسبة، 

المرحلة الخاصة بالتعميم: - 3
وهي تلك املرحلة اليت يتم من خالهلا التأكد من اكتساب املهارة التعليمية ونقلها واالستفادة منه  

يف مواقف تعلم شبيه، حبيث يتم أداء أعمال مشابه للمهارة التعليمية املكتسبة واحملتفظ با. 

وبناء على ذلك فإن الباحثة ترى أن هناك اعتبارات هامة ينبغي على معلمي ومعلمات معاهد 

 وبرامج الرتبية الفكرية األُخذ با عند تدريس املعوقني فكرياً تتمثل يف اآليت:

اعتبار كل تلميذ يف الموعة حالة قائمة بذاته وعلى هذا األساس  جيب اختيار املهارات اليت  •

تتناسب مع احتياجاته وقدراته وإمكانياته. 

 اختيار برامج تعليمية تتناسب مع حاجات التلميذ وقدراته ومراعاة ذلك أثناء املمارسة. •

اختيار أنشطة تتناسب ومستوى ذكاء التلميذ وال حتتاج منه عمليات عقلية عليا من خالل  •

تقدمي اإلرشادات والتلميحات حبيث يصل ألداء املهمة ويتحقق من خالهلا فرص النجاح مما 

 يعزز ثقته يف نفسه وحتفيزه على االستمرار يف االكتساب.

 عدم إغفال قدرات التلميذ املعاق فكرياً ومراعاته أثناء عملية التدريس. •

تقدمي التغذية الراجعة وذلك بإطالع التلميذ على نتيجة استجابته من حيث الصحة واخلطأ مع  •

 تقدمي املساعدات الالزمة. 

تعزيز االستجابات الصحيحة باستخدام معززات فعالة ذات قيمة وذلك من خالل حتديد ما  •

يرغبه التلميذ من تعزيزات مادية أو معنوية. 
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ثانياً : اإلنترنت 
 

أوالً : مقدمه عن اإلنترنت: 
إن العصر الذي نعيش فيه ميتلئ بتحديات كثرية تواجه املعلمني، ففي كل يوم تظهر معطيات 

جديدة حتتاج إيل خربات ومهارات جديدة، وفكٌر جديد، وأساليب جديدة، وكفايات جديدة للتعامل 
معها بنجاح، حيث يعين ذلك أما حتتاج إيل معلم مبدع ومبتكر، ذو بصرية ناقدة وقادر على تكييف 

 البيئة وفق األهداف اليت يصبو إيل حتقيقها.  
وأفرز هذا العصر العديد من آليات تصنيع املعرفة واملزيد من الوسائل التكنولوجية احلديثة اليت  

جعلت العامل قرية كونية صغرية يتفاعل أهلها يف الشرق مع سكان الغرب وكأمم جريان يف بيت واحد، 

 يف نقل الثورة املعلوماتية والتكنولوجية من الشمال إىل اجلنوب مروراً اً وقد لعبت اإلنرتنت دوراً كبري

بالشرق والغرب يف نفس اللحظة، حيث ألقى ذلك كله بثقله على األنظمة الرتبوية والتعليمية لكل 

). 1999(مالتمعات عبد املنع

يقوم به املعلم  مل تعد الرتبية والتعليم كما كانت يف املاضي تعتمد على التلقني، ومل تعد نشاطاً 

بتوصيل املعلومات، بل أصبحت نشاطاً له أساليبه و وسائلة وأدواته املرتابطة، وله أهدافه ونتائجه اليت 

ختضع للقياس والتقنني والتقومي، من هنا كان البد من إعداد معلم الرتبية اخلاصة األعداد املناسب الذي 

يتيح له فهم املتغريات اجلديدة يف الرتبية، وأن يتكيف مع الدور اجلديد املناط به، حبيث يعمل على 

تدريب وتثقيف نفسه بغرض رفع كفاءته وقدراته التدريسية. 

إن االستخدام العاملي لإلنرتنت ينمو وبشكل متسارع، ولكن االستغالل له واالستفادة من  

 ورمبا مقتصراً على بعض اجلوانب الرتفيهية، دون خدمات هذه الطفرة املعلوماتية اهلائلة ما يزال بطيئاً 

استغالل هذا الفضاء املعلومايت يف تنمية الرصيد املعريف واملهين والثقايف للمتعاملني مع اخلدمات اليت 

خاصة إذا تعلق األمر مبجال الرتبية والتعليم الذي يعد عصب التطور وأساس الرقي يف تقدمها اإلنرتنت، 

 على استخدام التقنيات يف التعليم وتوظيفها يركز وحيث أن استخدام التقنيات احلديثة كل التمعات،

 االحتياجات اخلاصة جزء من يبشكل جيعلها جزءاً أساسياً يف التعليم وليست جمرد إضافة والتالميذ ذو
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ه توصيات مؤمتر الرتبية تهذه املنظومة املستهدفة بتسخري التقنيات التعليمية يف تربيتهم، وهذا ما أكد

 يف خدمة وتعليم ذوي  اإلنرتنت على ضرورة تطويع)2005( اخلاصة العريب "الواقع واملأمول"

واستخدام التقنيات يف حتقيق كثري من أهداف الرتبية اخلاصة كعملية الدمج  االحتياجات اخلاصة،

  اليت تتعامل مع التلميذ بشكل فردي بناء على إمكاناته وقدراته، )IEP( وتطبيق اخلطة الرتبوية الفردية

.  ولن تتحقق هذه األهداف مجيعاً دون توفر عناصر مهمة كاملعلم الكفءوالقياس والتقومي،

ولقد زاد االهتمام مؤخراً باإلنرتنت يف الوطن العريب نظراً الزدياد املعرفة، و نظراً للدور الكبري 

مما جيعل املعلم واملتعلم الذي تلعبه يف تسهيل عملية التعليم والتعلم واكتسابه بأقل وقت وجهد ممكن، 

 املعلومات وجيعله أكثر قدرة من ذي قبل على التوسع يف عمليات رعلى اتصال دائم ومستمر مبصاد

، وهذا يستدعي تقدمي قراءة جديدة لرسالة املعلم كي يتمكن من العمل بكفاءة زالتنمية والتطوير واإلجنا

مع حتديات عصر املعلومات بتنمية كفاءته املهنية، وجعله قادراً على توظيف التكنولوجيات احلديثة 

إن  املهين وحتسني خمرجات عملية التعلم يف عصر العوملة والتحوالت املتسارعه، هاملتطورة يف االرتقاء بأدائ

كما أما اهتمت   جديد وإعادة تعريف جمتمع التعلم ومصادره،وتدرييب تعليمياإلنرتنت أنشأت سياق 

ومسئولية األفراد حنو ،ورفع مستويات تنمية املعلومات واملهارات  تقليل التكلفة،يفبقضايا العمل املتمثلة 

 حتسني أوضاعهم يف جمتمع املعلومات لألفراد الراغبني يف، وقدمت أدوات جديدة للنجاح  الذايتتعلمهم

 واملهنية. ةاملعرفية واملهاري

ثانياً : تعريف اإلنترنت: 

ختتلف وجهات النظر يف حتديد مفهوم اإلنرتنت وفقاً لطبيعة املستخدمني واخلدمات اليت   

حيتاجون إليها، فمنهم من ينظر هلا على أما مكتبة ضخمة ذات مراجع وكتب ودوريات وهو يف حاجة 

إليها، ومنهم من ينظر هلا على أما وسيلة تسويقية جديدة، والكثري يروما على أما نظاماً بريدياً يوفر 

)،حيث يتضح من هذا وجود تداخل حول مفهوم اإلنرتنت والنظر 1996 (يالوقت واجلهد عبد اهلاد

إليها من زوايا خمتلفة، لذا ميكن القول أنه ال يوجد تعريف ثابت هلا، إذ تعددت التعريفات بتعدد 

وجهات نظر الباحثني، وتعدد الاالت اليت ينتمون إليها. 
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بأنه "وسيط لالتصاالت العاملية املتداخلة، فهي مصدر للمعلومات،  )1999املسرتحيي(وعرفه 

وحامل للمعلومات، وهي استثمار رأمسايل، وهي توفري للوقت واجلهد". 

بأنه "جمموعة من الشبكات احمللية والعامة حبيث تديرها  )2000وقد عرفه القاضي وآخرون (

شركات خاصة تؤمن االتصاالت اهلاتفية البعيدة واليت ميكن ربطها بالشبكات اخلاصة واحلكومية، 

وكذلك احلواسيب املنزلية". 

بأنه "نظام يتألف من أجهزة الكمبيوتر املتصلة بعضها ببعض  )2001(  شلبايةكذلك عرفه

حبيث تتمكن من املشاركة يف املعلومات، وأنه  أكرب شبكة كمبيوترات يف العامل وهي مفتوحة للجميع 

ممن ميلكون االتصال". 

) بصرف النظر عن مصدر اشتقاقها اللغوي بأن كلمة إنرتنت  لغوياً 2001(كما عرفه  الفنتوخ 

تعين "ترابط الشبكات" أو شبكة الشبكات حيث جتمع بني آالف من شبكات احلاسب اآليل يف 

اجلامعات واملنظمات والشركات من خمتلف أحناء العامل، وحيكم ترابط تلك األجهزة وحتادثها برتوكول 

 ).IP/TCP(موحد يسمي تراسل اإلنرتنت 

 بأنه "شبكة تكنولوجية ضخمة جداً تربط عشرات )2003(عرفه  أيضا سعادة و السرطاوي

املاليني من أجهزة احلاسوب املنتشرة حول العامل عن طريق الربوتوكوالت املتعددة، واليت بواسطتها يتم 

تبادل املعلومات اهلائلة واملعارف املتنوعة يف خمتلف مناحي احلياة البشرية والطبيعة الكونية بكل سهولة 

ويسر، ويستخدمه مئات املاليني من األشخاص من أجل حتقيق أهداف شىت من تثقيفية واقتصادية 

 واجتماعية وترفيهية وعلمية وشخصية وعسكرية وسياسية ودينية وختطيطية".

ومما سبق جند أن تلك التعاريف السابقة تتفق يف مفهومها العام وتتكامل فيما بينها مستندة إيل 

جمموعة من احلقائق ميكن حتديدها يف التايل: 

 إن اإلنرتنت جمموعة مرتابطة من احلواسيب واليت تكون يف جهات خمتلفة ومتباعدة. -١

 ال توجد جهة أو فرد معني مسئول عن تلك الشبكة. -٢
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 إن عملية االتصال بني الشبكات حيكمها بروتوكول معني. -٣

  األفراد يف أحناء العامل. بنيإن اإلنرتنت طريقة سريعة لتبادل كميات هائلة من املعلومات -٤

 يف جمال ختصصه. إن اإلنرتنت ختدم العديد من املهن كل -٥

وميكن يف ضوء ما سبق أن تعرف الباحثة اإلنرتنت يف الدراسة احلالية بأما عبارة عن شبكة من 

 وتطبيقاتا املختلفة واليت راالتصاالت االلكرتونية على امتداد آالف األميال واملرتابطة بأنظمة الكمبيوت

 املهنية على اختالف أنواعها وتدرج مستوياتا، حبيث تتقدم ملعلمي التالميذ ذوى اإلعاقة الفكرية اخلربا

تفيدهم يف تنمية كفاياتم املهنية وتطوير أساليبهم التدريسية وتساعدهم على حتقيق أهدافهم يف العملية 

التعليمية والرتبوية. 

 :نشأة وتطور اإلنترنت:ثالثا 

يف بداية الستينات افرتضت وزاره الدفاع األمريكية وقوع كارثة نووية ووضعت التصورات ملا قد 

ينتج عن تأثري تلك الكارثة على الفعاليات املختلفة للجيش، وخاصة فعاليات جمال االتصاالت الذي 

هو القاسم املشرتك األساسي املوجه واحملرك لكل األعمال، فكلفت الوزارة جمموعه من الباحثني لدراسة 

مهمة إجياد شبكه اتصاالت تستطيع أن تستمر يف الوجود حىت يف حاله هجوم نووي، وللتأكد بأن 

االتصاالت احلربية ميكن استمرارها يف حاله حدوث أي حرب، جاءت الفكرة وكانت غاية يف اجلرأة 

 ليس هلا مركز حتكم رئيسي فإذا ما دمرت Networkوالبساطة، وهو أن يتم تكوين شبكه اتصاالت 

أحدها أو حىت دمرت مائًه من أطرافها فإن على هذا النظام أن يستمر يف العمل، ويف األساس فإن تلك 

الشبكة املراد تصميمها كانت لالستعماالت احلربية فقط. يف ذلك الوقت مل يكن أي نوع من الشبكات 

Networks قدُ بنيت على اإلطالق وهلذا فإن الباحثني تركوا خلياهلم، وأسسوا شبكه أطلق عليها اسم 

 Advanced Research Projects Agency Networkشبكه وكالة مشروع األحباث املتقدمة 

(ARPANET)( وذلك كمشروع خاص لوزارة الدفاع األمريكية، وكانت هذه الشبكة بدائية وتتكون 

من أربعه كمبيوترات مرتبطة ببعضها بواسطة توصيالت التليفون يف مراكز أحباث تابعه جلامعات أمريكية، 

لقد جعلت الوزارة هذه الشبكة ميسره للجامعات ومراكز األحباث واملنظمات العلمية األخرى وألجراء 
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) قد منت بشكل ARPANET( هلذا الوضع فإن ةاألحباث من  دراسة إمكانيات تطويرها، ونتيج

 اليت كانت بسيطة حتولت إىل نظام اتصاالت فعال، يف السبعينات كان هناك ما ةملحوظ، والشبك

) موقعاً خمتلفاً للحاسبات اآللية لنقل امللفات والربيد االلكرتوين حيث أصبحت القطاعات 40(يقارب 

 يف الواليات املتحدة )Utah(األكادميية والبحثية منفصلة عن القطاعات العسكرية، إذ قامت أول جامعة

) أما يف 66:1997األمريكية يف التحكم بأجهزة احلاسب اآليل عن بعد عرب الشبكة (اخللف،

الثمانينيات حدثت نقلة كبرية مع بداية اهتمام كثري من الدول مثل فرنسا واليابان واململكة املتحدة 

باإلنرتنت واليت أصبحت مصدراً للمعلومات اهلائلة ملختلف فئات التمع وجلميع التخصصات الشرهان 

 Transmission Control() أي TCP()، كذلك مت توصيل تلك الشبكات مبا يسمي 2003(

Protocol)و IPأي ( )Internet Protocol.( 

،  اللغة الرمسية لالنرتنت)TCP/IP(أصبحت بدأت الثورة احلقيقية لإلنرتنت يف التسعينات حيث 

فقد كانت منعطفاً جديداً يف  Web(World Wide Web(و مت فيها تأسيس الشبكة العنكبوتية 

نشأة  اإلنرتنت فلم تعد جمرد وسيلة إلرسال واستقبال الربيد االلكرتوين ونقل البيانات، وذلك بدخول 

برجميات تتيح للمستخدمني التجول عرب الشبكة ومشاهدة ما فيها بالصوت والصورة والفيديو ،مما جعل 

اإلنرتنت تعج باألفكار والنقاشات واحلوارات وقراءة النصوص واليت استخدمت لألغراض التجارية 

والدعائية والبحثية والتعليمية. 

 مما )Internet Explorer(أصدرت شركة مايكروسوفت متصفحها املشهور انرتنت إكسبلورر

أشعل املنافسة بني الشركات بالتايل زاد التوسع يف اخلدمات على الشبكة وحماولة حتسنها حنو األفضل، 

 واليت تسمح باستخدام وسائط متعددة )Java(كذلك مت اخرتاع لغة برجمة جديدة تسمي جافا 

وبرجميات داخل صفحات الشبكة من خالل أنظمة تشغيل متعددة، مما أدى إيل إدخال تكنولوجيا 

 إيل )1999( جديدة أعطت احلياة والتفاعل للصفحات حيث وصل عدد املستخدمني يف العامل يف عام

مائيت مليون مستخدم ومعظم استخدامات الشبكة تشمل خدمات االتصاالت، والتسوق، 

واأللعاب،والرتفيه ،والتجارة، وتشري إحصائيات منظمة اليونسكو العاملية إيل أن املعارف اإلنسانية أخذت 
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 أن حجم املعارف اإلنسانية املرتاكمة ثتتضاعف مبعدالت هائلة جدا بفضل خدمات اإلنرتنت، حي

منذ ظهور اإلنسان على األرض بدأ يتضاعف مرات منذ التسعينات من القرن العشرين سعاده و 

). 2003السرطاوي(

واململكة العربية السعودية مل تكن مبعزل عن تطور العامل اخلارجي وهي اليت تسعي دائماً إيل 

اللحاق بركب الدول املتقدمة، بل أصبحت اإلنرتنت العاملية أمراً البد منه لالرتقاء مبستوى الوطن 

 صدرت املوافقة على إدخال خدمة اإلنرتنت رمسياً إيل اململكة مبوجب قرار )1994( يواملواطن، فف

 دخلت اإلنرتنت رمسياً إيل اململكة وقد اقتصر استخدامه على املؤسسات )1997(وزاري، ويف عام 

 وقد أدى )،2004 اهلاجري()1999( التعليمية والبحثية والطبية مث مسح للعامة بالوصول إليها يف عام

دخوهلا إيل إحداث تغري يف مفاهيم مستخدميها وأساليب حياتم وأتاحت هلم سبالً وطرقاً جديدة 

للمعرفة حيث يدل ذلك على االرتفاع يف معدل استخدام اإلنرتنت يف اململكة العربية السعودية فقد 

 مستخدماً، )4.800.000( إيل )2006( يف عاموصل عدد املستخدمني التقرييب 

)http://www.internet.gov.sa (

:خدمات اإلنترنت. رابعا
نتيجة للتطور املذهل يف نظام االتصاالت فإن اإلنرتنت تقدم العديد من اخلدمات اليت ميكن أن  

 بسبب توافر مصادر املعلومات كتستخدم استخداماً فعاالً من قبل معلمي الرتبية الفكرية، وذل

وتنوعها،مما يؤدي إيل توسع مصادر التعلم وإجياد زوايا متعددة لطرق التدريس، واجتاهات خمتلفة يف 

موضوعاتم الدراسية ومما جيعلهم يستثمرون أوقاتم بشكل أكثر اجيابية، بالتايل يؤدي إيل حتديث 

معلوماتم العلمية والرتبوية وتبادل اخلربات واسرتاتيجيات وأساليب التدريس وطرائقه، أما أهم اخلدمات 

) حني ذكر أن 2008 ,اليت تقدمها اإلنرتنت وميكن توظيفها يف جمال الرتبية واليت أشار إليها  (احليلة

 قد حدد  أهم خدمات اإلنرتنت اليت ميكن توظيفها يف جمال الرتبية )Rothenberg, 1995( روثنربج

باآليت:    
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 :(Electronic Mail)   ا- البريد اإللكتروني

يعد الربيد اإللكرتوين من أهم اخلدمات اليت تقدمها اإلنرتنت فهو نظام لتبادل الرسائل والوثائق،  

) أن خدمة الربيد اإللكرتوين هي أقوي الوسائل 2001وأكثرها استخداماً، حيث يري الفنتوخ(

واخلدمات املتاحة، وهي أيضاً أكثر اخلدمات شهرة وانتشاراً حيث أما تستخدم من قبل عشرات املاليني 

من األفراد كما أما رائجة لكوما سريعة وسهلة ورخيصة ومتوفرة جلميع املستخدمني،كما أشارت لورا 

 معلمي الرتبية اخلاصة يستخدمون الربيد ن م%)98( إيل أن )Lora et al., 2000(وآخرون

اإللكرتوين وذلك لسرعة وصول الرسائل وقلة التكلفة،كما أنه أسلوب مفيد يف االتصاالت باإلدارات 

واملؤسسات الرتبوية والتعليمية واحلصول على املعلومات واملساعدة يف حل املشكالت، كما أن الربيد 

اإللكرتوين وسيط فعال بني املعلمني وأولياء األمور واملتخصصني يف الربامج الرتبوية واملهنيون يف اخلدمات 

 املساندة يف خمتلف دول العامل لالستفادة وتبادل اخلربات،وكما سبقت اإلشارة إيل أن الربيد اإللكرتوين

)E-mail()عدة مزايا للربيد 1998 يعد من أكثر خدمات اإلنرتنت استخداماً، فقد ذكر عباس (

اإللكرتوين أمهها: 

 كلفة منخفضة لإلرسال. -١

 يتم اإلرسال واستالم الرد خالل مدة وجيزة من الزمن. -٢

 ميكن ربط ملفات إضافية بالربيد اإللكرتوين. -٣

 يستطيع املستفيد أن حيصل على الرسالة يف الوقت الذي يناسبه. -٤

يستطيع املستفيد إرسال عدة رسائل إيل جهات خمتلفة يف الوقت نفسه.  -٥

إن التواصل عرب الربيد اإللكرتوين حيتاج إيل قواعد تنظم استمراره، واستخدام اخلدمة بشكل فعال 

) بعض القواعد السلوكية اليت ينبغي على مستخدم اإلنرتنت 2003وسليم وقد حدد سعادة والسرطاوي(

 وتتلخص يف اآليت: )Netiquette( االلتزام با واليت تعرف
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قراءة الربيد الوارد بشكل منتظم، وعدم تركه لفرتات طويلة إذ تنعدم الفائدة من سرعة التوصيل  -١

 اليت يعمد هلا املتواصلون.

كتابة عنوان الرسالة يف اجلزء املخصص لذلك لتعريف املرسل إلية مبوضوعها، حىت يسهل على  -٢

 املستقبل حتديد الرسائل ذات األولوية.

 املعلومات املناسبة، واهلدف من حالتعريف بالنفس بشكل واضح ملن يتم اإلرسال له، وتوضي -٣

 إرسال الرسالة.

  غري املناسبة، أو استخدام عبارات عائمة.تعدم استخدام الدعابا -٤

عدم إغراق بريد املرسل برسائل متكررة.  -٥

 :(Mailing List)   ب- القوائم البريدية

القوائم الربيدية تتكون من جمموعة من العناوين الربيدية حيث يتم اإلرسال إليها مجيعاً يف وقت 

 املمكن إرسال آالف الرسائل يف وقت واحد إيل نواحد من خالل رسالة واحدة وموضوع واحد، وم

 أن )Donald ,Leu & Deborah ,2000( دونالد وليو ودبروه املوجودة. فقد ذكرقائمة العناوين 

املعلم يستطيع وضع قوائم بريدية جلميع أولياء األمور والتالميذ أو غريهم حبيث يرسل ما توصل إلية من 

 أنه ميكن للمعلم أن )Kendall ,1992( نتائج أو بعض استفساراته ومالحظاته، كما أشار كاندل

يؤسس قوائم بريدية خاصة يف جمال ختصصه وذلك من خالل تبادل وجهات النظر فيما يدم العملية 

التعليمية بالتايل احلصول على املعلومات وتقدمي التغذية الراجعة الفورية مما يساعد على التطور املهين 

وتسهيل عملية مشاركة املعلومات. 
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 : (News Groups) ج- مجموعات األخبار
تعترب جمموعات األخبار من املصادر الغنية جداً باملعلومات املتخصصة حسب كل ختصص وفتح 

) حيث يستطيع املعلم 2001جمال احلوار والنقاش واحلصول على معلومات بأسرع وقت املوسى(

التسجيل يف هذه الموعات لتبادل اآلراء واألفكار أو البحث عن املساعدة من املتخصصني الذين 

لديهم خربات طويلة واطالع واسع على املوضوعات اليت تتم مناقشتها،كذلك إمكانية الرد واملشاركة 

بشكل اجيايب ومفيد لباقي أفراد الموعة حول املوضوع املطروح للنقاش، وتوفر خدمة جمموعات األخبار 

 احلية وفرصة لالجتماع بأشخاص خمتلفني لديهم ت يف جماالت خمتلفة فهي منبعاً للحواراةاملساعد

 تاهتمامات مشرتكة، كمجموعة اإلعاقة الفكرية أو جمموعة املكفوفني أو جمموعة ذوي االضطرابا

االنفعالية، أو جمموعة تعديل السلوك، أو جمموعات األخصائيون واملهنيون يف جمال الرتبية اخلاصة 

منه مجيع املتخصصني واملهتمني وذلك بتبادل اآلراء واألفكار أو  واخلدمات املساندة، وبذلك يستفيد

البحث عن املساعدة لدعم املعلم و تطوير معارفه وإكسابه مهارات جديدة، وتوفر له فرصة النمو 

املهين. 

 :(Chat)   د- المحادثة 

هي خدمة على اإلنرتنت متكن املستخدم من احلديث مع مستخدمني آخرين يف الوقت ذاته، 

) إيل أن هذه اخلدمة تشكل حمطة خيالية يف اإلنرتنت حيث جتمع املستخدمني 2001وقد أشار املوسى(

 أن تري الصورة يف الوقت ذاته عن طريق نمن أحناء العامل للتحدث كتابة وصوتاً كما أنه باإلمكا

) أن Lue & Lue ,1995( وليووليو)،Willams ,1995(استخدام آلة التصوير.كذلك ذكر ويليامز

من  هذه اخلدمة تأيت يف املرحلة الثانية من حيث كثرة االستخدام بعد الربيد اإللكرتوين. إن كثريا

بديالً عن إجراء )Internet Relay Chat(األكادمييني والرتبويني واملعلمني يستخدمون احملادثات

املكاملات اهلاتفية وذلك يرجع إيل أن هذه اخلدمة تقدم جماناً يف حالة االتصال باإلنرتنت، بالتايل فإن 

وهذا يتيح فرصة أكرب لألسئلة واحلصول على Online Supports املعلمني  يتلقون الدعم الفوري 

)  إيل أن Zha ,Kelly ,Par ;& Fitzgerald ,2006(إجابات بصورة فورية، فقد اكد كال من 

معلمي الرتبية اخلاصة يكتسبون وحيتفظون مبعلومات جديدة من خالل االشرتاك يف احملادثات مع 
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 La Pointe(كذلك أشار البوينت )، Lora,2007زمالئهم ومن خالل االتصال املكتوب (لورا،

أن منتديات املناقشة واحملادثة اليت تتم عرب اإلنرتنت تستخدم لتسهيل أشكال التفاعل بني  )2004,

 أن منتديات املناقشة تستخدم لتحفيز احملادثات )Al-Jarf ,2004( املعلمني، وذكرت اجلراف

خبصوص موضوع معني، مما يلق بيئة عمل طبيعية تساعد على تطوير التفاعل االجتماعي بني املعلمني 

) أن هذه اخلدمة تتصف بعدد من 2007(بالتايل تطوير مسار احلديث.هذا وقد ذكر الشحات، وعوض

املميزات وهي: 

توفر إمكانية الوصول إيل مجيع األفراد يف مجيع أحناء العامل يف وقت واحد،  )IRC(أن خدمة  -١

  أنه ميكن استخدمها كنظام لعقد املؤمترات بني ذوي االهتمامات املشرتكة.اكم

 به وإلقاء حماضرته ءإمكانية استخدامها الستضافة عاملاً أو أستاذاً من أي مكان بالعامل لاللتقا -٢

 علي املعلمني.

 التعليمية ت خدمة احملادثة لعقد االجتماعات بني املعلمني واملديرين و اإلدارامميكن استخدا -٣

على املستوى احمللى والدويل لتبادل وجهات النظر فيما حيقق الرقي مبستوي اخلدمات التعليمية 

 واإلدارة الرتبوية.

عقد الدورات العلمية عرب اإلنرتنت حيث ميكن للمعلم متابعة تلك الدورات وهو يف منزلة مث  -٤

ميكن أن حيصل على شهادة. 

 :)File Transfer Protocol(  هـ- نظام نقل أو نسخ الملفات
 املتصفح دتزخر اإلنرتنت بكم هائل من املعلومات حول خمتلف جوانب العلمية التعليمية، ويج 

 اخلدمات اليت تقدمها اإلنرتنت نيف مواقع الشبكة نفسه يف حرية إذا مل تكن وجهته واضحة مسبقاً، وم

) بأما عبارة "عن سلسة خوادم 1425حيث عرفها (املالكي( ،)FTP(خدمة نقل أو نسخ امللفات

ملفات احلاسب واليت تقوم بتنظيم امللفات وتوزيعها"، إن نظام نقل امللفات هو خدمة لنقل ونسخ 

 تقارير وحبوث أو بيانات أو قواعد بيانات بني املتخصصني والباحثني، حيث نامللفات بكافة أشكاهلا م

أن هذه اخلدمة تيسر سبل تداوهلا بينهم إلمكانية استخدمها والتعامل معها بعيداً عن الصعوبات حيث 

 McLeskey ,Tyler(أن تلك العملية ال تستغرق سوي ثوان معدودة، فقد ذكر ماك لسكي وتايلر 
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 أن معلم الرتبية اخلاصة  املتصفح لالنرتنت جيد ماليني امللفات املتاحة لالستخدام العام مثل )2004,

 والرسوم بدراسات احلالة ومناذج التحضري واخلطط الرتبوية الفردية واملقاييس املقننة و الصور والكت

 واأللعاب اليت ميكن نقلها أو نسخها واالستفادة منه.

: (World Wide Web)  خدمة الشبكة العنكبوتية -و

 هي شبكة قبل مستخدمي اإلنرتنت ونتعد الشبكة العنكبوتية من أكثر اخلدمات استخداماً م  

عاملية تتكون من جمموعة من الشبكات اليت ترتبط مع بعضها البعض حيث تتداخل الروابط العديدة بني 

مما يتيح جلميع األجهزة  ،)WWW(الوثائق اليت تشكل مواقع تلك الشبكة يف أحناء العامل، ويرمز هلا 

 عرب بروتوكول معتمد متصلةوهذه األجهزة  ،بعضها ببعض  االتصالweb) (الويبة  يف الشبكاملتصلة

والذي يرمز إلية (Hyper Text Transfer Protocol)  هومتعارف عليه يف الشبكة

) ويتم يف هذه الشبكة ترتيب املعلومات والبيانات يف صفحات منفردة تتضمن HTTPباالختصار(

 أن الفرد املتصل بذه )Laurie,1997خاصية الربط بعدد من الصفحات األخرى، وقد أشار لوري (

اخلدمة يتمكن من احلصول على الصور والرسوم واألشكال واألصوات واألفالم وقراءة النصوص املتعددة 

واليت منه البحوث والدراسات واملعلومات املتنوعة األكادميية والرتبوية والرتفيهية،كما ذكر 

 أن الشبكة العنكبوتية تسمح للمستخدم بالدخول واالستفادة من خدمات اإلنرتنت )2001(الفنتوخ

)  حيث يسمح هذا التطبيق بالدخول على فهارس Telnet Sessions(األخرى مثل اتصال تلنت 

، م كبرية احلج)FTP(املكتبات وتوفري بيانات كاملة عن مصادر املعلومات، ونقل امللفات

، وأرشيفات جمموعات النقاش،وحبث قواعد البيانات )Archi( وعمليات حبث أركي)Gopher(وغوفر

باستخدام لغة خاصة وبروتوكول باستخدام جمموعة من الرموز تسمى لغة ترميز النصوص 

 ).HTML( ) ويرمز هلاHypertext Markup Language(املرتابطة

) أحد أدوات البحث عرب اإلنرتنت، حيث أن كم Search Engines(وتعد حمركات البحث 

 إيل أن هذا الكم من املعلومات )2001(املعلومات على اإلنرتنت يتزايد بشكل كبري إذ أشار الفنتوخ

) يوماً، باإلضافة إيل خضوعها لعمليات التحديث املستمرة مما يطرح حتدياً أمام 53يتضاعف كل (
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املعلمني الذين يبحثون عن املعلومات، وتلك احملركات تستخدم كوسيلة للبحث عن املعلومات على 

اإلنرتنت يف قواعد البيانات حسب املعايري اليت يتم حتديدها من قبل املعلم، حيث صممت حمركات 

البحث لكي تتيح طريقة ممكنة وسهلة لتحديد مصادر املعلومات باختالف أنواعها يف كل الاالت. 

 ) أن حمركات البحث تنقسم إيل حمركات البحث العامة ومن أشهرها1425(وقد ذكر املالكي وآخرون

)Google ,Yahoo  Lacous , Ayna("وحمركات حبث خاصة ومن أمثلتها ،Search 

edu.com املتخصصة يف التعليم، وحمركات البحث الشاملة حيث ميكن للمعلم أن يبحث يف العديد "

من قواعد البيانات يف وقت واحد ومن خالل واجهة واحدة، إن أهم تطبيقات حمركات البحث يف جمال 

) بااليت: 2001التعليم واليت ميكن للمعلمني االستفادة ما ذكره املوسى(

 ).Webوضع مناهج التعليم، ووضع دروس خاصة ومنوذجية على( -١

 االستفادة من الدروس املوجودة على بعض املواقع التعليمية. -٢

  يسهل متابعتها للجميع.اتصميم موقع خاص جبهاز اإلدارة واإلشراف على املعلمني، مم -٣

 وضع دروس وتطبيقات حركية يف املواقع مما يسهل التدريب عليها. -٤

تصميم ووضع دروس للتعليم الذايت.     -٥

)إن البحث باستخدام حمركات البحث يتيح للمعلم احلصول على 2001أشار أيضا الفهد(

معلومات كثرية حول املوضوع الذي يريد دراسته،كذلك يساعد على التحضري قبل الدرس،كما أما 

وسيلة تشجع املعلمني على اكتساب مهارات التعلم التعاوين عرب اإلنرتنت. 

 :(Distance Learning)   بعدز- التعلم عن 

عن  هو نظام تعليمي يستهدف توصيل اخلدمة التعليمية إيل املتعلم يف مكان تواجده، بعيدا 

املعلم أو املؤسسة التعليمية، ويف الوقت الذي يناسبه، حيث أن هذا النظام يركز على املتعلم ويساعد يف 

)أن أهم 1425حتمله مسؤولية تعلمه، بالتايل إعطاءه فرصة النمو الذايت، وقد ذكر املالكي وآخرون(

خصائص التعلم عن بعد "هي قدرته على تلبية االحتياجات االجتماعية والوظيفية واملهنية،كذلك 

اخنفاض التكلفة التعليمية مقارنة بالتعليم التقليدي، استجابته إيل مبادئ التعليم اإلنساين وتوفري الدافعية 
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ومراعاة أسباب التعلم وارتباطه باحلاجات الوظيفية واملهنية والشخصية واالجتماعية، هذا باإلضافة إيل 

جتاوز العوائق اليت حتد من التعليم التقليدي مثل االنتظام، ومكان الدراسة، العمر الزمين وأنظمة التقومي"، 

إن التعلم عن بعد يقوم بدور فعال يف تدريب املعلمني أثناء اخلدمة وإتاحة الفرصة الستثمار أوقات 

الفراغ والتثقيف الذايت واكتساب العادات واملهارات النافعة واالنتفاع بثورة االتصاالت حيث أن العلم يف 

تطور مستمر. 

 : (Educational Programmer)ح- برامج تعليمية  

هناك آالف الربامج التعليمية املتوفرة على اإلنرتنت، واليت ميكن أن يستفيد منه املعلم يف احلصول 

على معلومات ترتبط وتتعلق باملنهج الدراسي، وبعض املقررات والنشرات والبحوث التعليمية،كذلك 

توجد برامج تدريبية للمعلمني حيث ميكن االستفادة منه يف تطوير مهارات التدريس عالوة على وجود 

مراجع ودراسات متعددة ختدم العملية التعليمية. إضافة إىل فتح باب النقاش واحلوار وطرح األسئلة حول 

بعض القضايا الرتبوية بني املعلمني يف التخصصات املتعددة،كما يتم  تبادل اخلربات التعليمية بني 

). 2003املعلمون والباحثون  ومن مث تطوير العملية التعليمية وحتسينها الشرهان(

والتعليم:  في مجال التربية  اإلنترنتدورخامساً : 

لقد أصبحت اإلنرتنت أعظم وسيلة لالتصال والتعلم جلميع الفئات والطبقات سواء على مستوى 

الفرد أو على مستوى التمع، ودخلت جماالت خمتلفة يف التعليم، واالقتصاد، والتجارة، والتسوق، أو 

األحباث، والطب، واملؤمترات، والندوات. حيث أن ذلك يدل على أن تقنية اإلنرتنت تعد من املقومات 

األساسية لتقدم وبناء التمعات يف العصر القادم، وذلك ألما سوف تساعد على توفري العديد من 

الفرص للرتبويني واملعلمني واملهتمني بالتعليم إلعادة النظر يف عملية التطوير والتحديث، لكي يواكبوا 

 )Ellsworth ,1994(هذه النقلة الكربى يف عصر املعلوماتية احلديث كما أكد على ذلك السورث 

حيث قال "أنه من املفرح جداً للرتبويني أن يستخدموا اإلنرتنت والذي يوفر العديد من الفرص املمتعة  

  إن) Leu & Kinzer،2000( لقد ذكر كل من ليو وكينذر للمعلمني واملتعلمني على حد سواء"،

املعلومات اليت تبثها اإلنرتنت قد أصبحت جزءاً أساسياً من مكونات ومقومات النظم التعليمية وإن 
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التعليم  الرتبية و عنثوبناء على ذلك فإننا عندما نتحدآثارها على التدريس وطرقه أمست أمراً حتمياً 

 ألمهية استخدام اإلنرتنت من قبل معلمي الرتبية اخلاصة بشكل عام ومعلمي الرتبية يتضح الدور الكبري

 العلوم النفسية والرتبوية واليت أكدت على ضرورة االهتمام الفكرية بشكل خاص وذلك نتيجة لتطور

 يعد يكفي أن يتقن املعلم مادته بل أصبح من الضروري مل  إذ أنه حموراً للعملية التعليمية، جعلهباملتعلم و

 إعداداً جيداً علمياً وثقافياً ومهنياً . وأن يكون معداً خالقة بكفايات ومهارات أن يكون متمتعاً 

 نهم على التعلم، وأن يكولتيسري مشاركتهم الفعالة وحفزتالميذه، وتكنولوجياً قادراً على فهم حاجات 

 حيتل مكانة هامة يف النظام ، فاملعلم قادراً على استخدام أفضل الوسائل واألساليب لتقدمي مادتهكذلك

، لذا بات أساسي يف العملية التعليميةالتعليمي فهو عنصر فاعل ومؤثر يف حتقيق األهداف وحجر زاوية 

من الضروري النظر يف أعمال ووظائف املعلمني باستمرار والعمل على جعلهم واعني لتطور أدوارهم 

نظراً للتطور املستمر واملتفجر للمعرفة ال ميكن أن نتوقع إمكانية ، وومستعدين للقيام باألدوار اجلديدة

تزويد املعلمني بكل ما حيتاجون إليه من معلومات ومهارات واجتاهات قبل اخلدمة وهلذا البد من متابعة 

 من التكيف مع املستحدثات م متكنهفائقة بقدرات متتعهم باإلضافة إىل ،تدريبهم طيلة حياتم املهنية

أن هناك ضرورة  )Ferdi, 1996(،فقد ذكر فريدى باستمراراملعلومات وحتديث الذاتالرتبوية، وتنمية 

أن عصر املعلوماتية حيمل بني جواحنه العديد من ملحة تدعو املعلمني إيل استخدام اإلنرتنت حيث 

 جهده بغرض الرفع من قدراته وكفايته ملضاعفة أن يسعى جاهداً املعلمالتحديات اليت تفرض على 

فدوره املتجدد حيتم عليه ،  احمليطة بعمله التدريسيهالعلمية مبا يستجيب لطبيعة التحوالت املتسارع

 التعليمية ملواكبة التغريات املهاراتمواصلة التعلم  والنمو املهين والتدريب واكتساب املزيد من 

 أو التعلم البحث وكفاياتا يوما بعد يوم سواء عن طريق ،واملستجدات اليت تطرأ على مهنة التعليم

 .الذايت

 أن العوائد اليت جينيها املعلم من اإلنرتنت تشتمل على )Trentien, 1996(كما أكد ترنينت 

بعض املواقف التعليمية البناءة واليت تتضمن التعليم الذايت، والتنقل بني املواقع اليت تقدم املعلومات وتقدم 

 & Dyrli(األنشطة التعليمية املعينة يف عملية التدريس، وقد توصل الباحثان ديلر وكينمان 
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Kinnaman, 1996(  إىل أن قواعد املعلومات املوجودة على اإلنرتنت تستطيع أن تدفع املعلمني إىل

 مساعدة التالميذ وذلك من خالل حتقيق األهداف التعليمية اآلتية:

تنمية مهارات التفكري، تطوير التفكري، حتقيق أهداف التعلم طويل األمد، إجياد االسرتاتيجيات 

واخلطط حلل املشكالت التعليمية، هذا باإلضافة إيل تأثر املناهج الدراسية بتطبيقات اإلنرتنت املختلفة 

حيث اهتمت باستثارة دافعية التلميذ للتعلم، وزيادة اخليارات والبدائل التعليمية،كما ركزت على فردية 

املواقف التعليمية. واليت ميكن تكييفها لكل تلميذ ومراعاة الفروق الفردية. 

 قد أشار إيل أهم األسباب )Williams,1995() إيل أن ويليامز 2008 ،وقد أوضح (احليلة

 اليت جتعل املعلمون يستخدمون اإلنرتنت وهي: 

اإلنرتنت مثال واقعي للقدرة على احلصول على املعلومات من خمتلف أحناء العامل.  -١

 تساعد اإلنرتنت على التعلم اجلماعي التعاوين، نتيجة لوفرة املعلومات. -٢

 تساعد اإلنرتنت على االتصال بالعامل بأسرع وقت وأقل تكلفة. -٣

 ألما مبثابة مكتبة كبرية تتوفر كتساعد اإلنرتنت على توفري أكثر من طريقة يف التدريس، وذل -٤

 يوجد با بعض الربامج التعليمية باختالف املستويات. افيها مجيع الكتب، كم

 دون شك من اإلسهام يف حتقيق ُ ميكن سوفاهلادف من قبل املعلم لإلنرتنتاالستغالل إن 

العلمي والرتبوي  التحول مسرية االخنراط بشكل فاعل يف له فرصةالكثري من النتائج اإلجيابية،ويُتيح 

 عليه حتسنيمما يرتتب  والسعي إيل حتقيق األهداف والغايات، املتسارع القائم على تفاعالت البحث

عن املستجدات يف إتقان مهارات البحث الوظيفية واملهنية، وإجياد روح احلماسة والدافعية يف ممارسته 

 وتسخريها يف خدمة الواقع. القدرة عل التحكم يف املعلومات،جمال الرتبية والتعليم بالتايل 

سادساً : مجاالت استفادة معلمي التربية الخاصة من اإلنترنت: 
يعد تقدمي اخلدمات الرتبوية لألفراد ذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصة من أهم حقوق هؤالء 

األفراد، واملربر الذي تقوم علية الرتبية اخلاصة يف األساس كان نتيجة حلركات حقوق اإلنسان وصدور 

القوانني والتشريعات املختلفة حول حقهم يف تعليم يناسب قدراتم وإمكانيتهم وكذلك يليب 
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) "إن كل األطفال Hallahan, Kauffman, 2008(احتياجاتم،كما أكد هاالهان وكوفمان 

واملراهقني املعاقني هلم احلق يف تلقي تعليماً عاماً مناسباً وجمانياً، مما يتطلب بالتايل من املعلمني أن يقوموا 

بتعديالت شامله يف املناهج وأساليب التعليم والبيئة التعليمية"، ونتيجة لالنفجار املعريف واملعلومايت وتزايد 

 يبدو من تطورات تقنية ثورية أصبح هناك حاجة ماسة إيل ااملعرفة بشكل هائل ومطرد كماً وكيفاً، وم

استمرارية حتديث وتنمية كفاءات معلمي الرتبية اخلاصة وجتديد معلوماتم حىت يستطيعوا أن حيافظوا على 

مكانتهم املهنية وملواكبة التغريات والتطورات املتالحقة واالجتاهات الرتبوية احلديثة، حيث أن اإلنرتنت 

 مهماً للمعلومات، وفرصة نشطة ملعلمي الرتبية اخلاصة حيث أن التالميذ الذين لديهم ًمتثل مصدرا

. )2003 (احلديدي واخلطيب إعاقات فكرية أشد ما حيتاجون إيل تعليم أكثر تنظيماً وفاعلية

 ونتيجة إيل أنه مازال هناك تدين يف مستوي األداء التدريسي من قبل معلمي الرتبية الفكرية نتيجة 

) ، ونتيجة لضعف اإلعداد األكادميي للمعلمني والذي 2009لضعف خربة املعلم كما أشار املربز(

)، حيث 2001يغلب علية اجلانب النظري، وعدم حصول املعلمني على دورات تدريبية اهلوساوي(

يتوقع منهم أن يلعبوا أدواراً مهنية متعددة لذلك فإن األدوات اليت توفر هلم إمكانية الدعم خاصة يف 

) "إمم مطالبون 2004وكبرياً، وقد أشار العتييب( جمال تنفيذ التدريس الفعال تشكل مصدرا هاماً 

باستخدام كل ما هو حديث من وسائل وأساليب حديثة سواء اسرتاتيجيات تعليمية أو وسائل 

مساعدة" وذلك ملواجهة الضغوط املرتبطة بطبيعة العمل، والشعور بعدم الكفاءة،كما أشار 

) إيل أن مصادر الضغوط املهنية اليت تواجه معلمي املعاقني فكريا تكون أكثر حدة وترجع 1991الزهراين(

إيل اإلحساس بالعبء الوظيفي املرتفع، والنقص يف الدعم االجتماعي، وزيادة مشكالت السلوك غري 

املرغوب لدى التالميذ، باإلضافة إيل القصور يف البيئة املادية للعمل وعدم اإلحساس بتقدير املهنة بدرجة 

كافية. 

) إيل أن استعراض MeGrath, Martland.2001 & Hollingshead, 1994فقد أشار (

وتصفح اإلنرتنت يسهل الوصول لكثري من املواقع واالتصال باملختصني واملهنيني يف جمال الرتبية 

اخلاصة،كما أنه فرصة للتفاعل االجيايب مما يشكل دعماً نفسياً ملعلمي وأولياء أمور التالميذ ذوي 
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) "إن استخدام اإلنرتنت وتوظيفها بشكل فعال يف  2009االحتياجات اخلاصة، كما ذكر التميمي(

جمال الرتبية اخلاصة ليس أداة ترف بل تعدى ذلك ليصبح تقنية مؤثره، وفعالة وذات قيمة عالية، وتكلفة 

منخفضة مقارنة باألساليب التقليدية، حيث أصبحت اإلنرتنت مرجع رئيسي للمعلومات"،كما ذكر 

) أن معلمي الرتبية اخلاصة ميكن أن يستفيدوا من األدوات Skinner et al., 2003سكنر وآخرون (

الفعالة على اإلنرتنت يف التخطيط للربامج الرتبوية من دعم العملية التعليمية إيل أقصي حد ممكن، 

والتعرف على طرق وأساليب تعديل وبناء السلوك، وكذلك العمل مع املتخصصني اآلخرين، هذا 

باإلضافة إيل إجراء املناقشات التفاعلية وإجراء دراسات احلالة وهي مصدر أساسي للحصول على 

) أداة فعالة ملواجهة Relay Chat(معلومات ثرية وغنية،كما أشاروا إيل أن استخدام احملادثة 

من فوربش  التحديات والضغوط وذلك من خالل احلصول على الدعم واملساندة، وهذا ما أكد عليه كالً 

)حيث ذكرا إن استعراض مواقع اإلنرتنت يسهل الوصول Forbush & Morgan, 2004ومورغن (

إيل آالف املواقع االلكرتونية واالتصال باملتخصصني واملهنيني، كما أنه فرصة للتفاعل مما يشكل دعماً 

 , Bull, Kimball, Winterwodنفسياً اجيابياً،كما أوضح كالً من بول وكيمبال ونيرتود (

) أن هناك الكثري من املواد واملصادر التعليمية والفرص النشطة املتاحة يف اإلنرتنت واليت ميكن (1998

ملعلمي الرتبية اخلاصة أن يقوموا باستخدامها يف التعامل مع املشاكل النوعية اليت يتعرض هلا التالميذ 

وكذلك مساعدة آباء ذوي اإلعاقات، هذه املواد واملصادر التعليمية تتضمن األلعاب، برامج احلاسب 

اآليل اخلاصة بالتعليم، حل املشكالت، واألجهزة اخلاصة، والربامج واملواد التعليمية املطورة لذوي 

االحتياجات اخلاصة. 

 أن هناك خدمات ميكن االستفادة منه يف تطوير األداء )Hains, 2000(كذلك ذكر هينز 

املهين ملعلمي الرتبية اخلاصة منه الربيد االلكرتوين، وجمموعات النقاش، واملنتديات عرب اإلنرتنت، والعرض 

االلكرتوين، دراسات احلالة، احلوار واملناقشة، املناظرات العلمية. 

 حباجة ماسة إيل استخدام  الرتبية اخلاصةمعلمي إيل أن )Werne, 1994( كما أشار وينر

  وذلك للبحث عن املعلومات واالطالع على املكتبات احلديثة وهم أيضاتكاملي بشكلاإلنرتنت 
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حباجة إيل االستشارات الفنية والدعم املهين ويتم ذلك من خالل إرسال واستقبال الربيد االلكرتوين، 

   وحضور املؤمترات االلكرتونية، واملشاركة يف جمموعات النقاش، واملشاركة يف املنتديات باآلراء واملعلومات.

سابعاً : ايجابيات استخدام اإلنترنت من قبل المعلمين: 
إضافًة ملصادر املعلومات التقليدية املتوفرة للمعلمني فإن اإلنرتنت توفر مساحة بال حدود من 

 Searchاملعلومات املتنوعة واليت ميكن الوصول إليها بشكل بسيط عن طريق حمركات البحث(

Engines حيث أصبح من الواجب على املعلم القيام بأدوار جديدة تتمشي مع التقدم العلمي (

بات والتكنولوجي اهلائل من جهة ومع مطالب ثورة املعلومات واالتصاالت من جهة أخرى، حيث 

 أن يسعى معلم الرتبية الفكريةالعديد من التحديات اليت تفرض على أما حتمل بني جواحنها  واضحا

 مبا يستجيب لطبيعة  وخرباته العملية جهده بغرض الرفع من قدراته وكفايته العلميةملضاعفة جاهدا

جمال الرتبية الفكرية والعمل مع ذوى اإلعاقة الفكرية فدوره املتجدد يف به، احمليطة و هالتحوالت املتسارع

حيتم عليه مواصلة التعلم والنمو املهين والتدريب حيث تتباين القدرات بني التالميذ، وهذا بالتايل 

 ملواكبة التغريات واملستجدات اليت تطرأ على املهنية واخلربات التعليميةواكتساب املزيد من الكفايات 

 .التعلم الذايتالتدريس عن طريق مهنة 

الرتبوي حيث أن االجتاهات  يف احلسبان التوجهات املستقبلية حلركة التطور يؤخذ أن بكما يج

احلديثة يف جمال تدريس املعاقني فكرياً تنادي بضرورة الوصول إيل املنهج العام عن طريق أسلوب تفريد 

 Skinner, et)، كما ذكر سكنر وآخرون(ذالتعلم على أن يأخذ يف االعتبار االحتياجات الفردية للتلمي

al. , 2003 أن لإلنرتنت مميزات وإجيابيات كثرية تغري املعلمني باستخدامها يف جمال الرتبية الفكرية(

واليت تسمح بنشاطات تعليمية تربوية متنوعة وفريدة واليت ميكن من خالهلا التجديد وتنمية وتطوير األداء 

املهين للمعلم ومنه: تبادل املعلومات واخلربات بني املعلمون ذوى االهتمامات املشرتكة، تأسيس قاعدة 

معلومات عرب اإلنرتنت وهي تعرض كل ما يهم املعلمني من قضايا مهنية ونفسية واجتماعية، تنفيذ 

 موجهة للمعلمني كالً حسب ختصصه، سرعة وضمان انتقال املعلومات حيث ميكن إرسال ةبرامج تدرييب

رسالة إيل عدد من املعلمني واملتخصصني واملهتمني يف وقت واحد، تبادل املستندات ميكن إرسال 
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واستقبال أي مستند من أي جهاز مرتبط بالشبكة مهما كان نوع املستند وحجمه وتبادل اخلربات 

 بإدارة عملية التدريس، االستفادة من املواقع الرتبوية حيث تتم زيارة املواقع قالرتبوية والتعليمية فيما يتعل

الرتبوية العربية أو األجنبية واليت تتناول املوضوعات واالهتمامات واملعلومات املختلفة، كما ميكن 

االشرتاك يف جمموعات النقاش واحلوار لاللتقاء مبختلف األفراد حول العامل وتوجيه األسئلة أو تقدمي 

األفكار أو مناقشة القضايا املشرتكة. 

ويتمثل يف:  )1999 ومما يشجع املعلمني على استخدام اإلنرتنت ما ذكره السلطان والفنتوخ (

 Electronic(الوفرة اهلائلة يف مصادر املعلومات ومن أمثال هذه املصادر الكتب االلكرتونية -١

Books(ت، والدوريا )Periodicals(وقواعد البيانات  )Data Bases( واملوسوعات 

Encyclopedias)التعليمية( ع)، واملواق Educational Sites .(

االتصال غري املباشر(غري املتزامن)حيث يستطيع املعلمون االتصال فيما بينهم بشكل غري  -٢

 )E-mail(مباشر ومن دون اشرتاط حضورهم يف نفس الوقت باستخدام الربيد االلكرتوين

حيث تكون الرسالة والرد )Voice-mail( حيث تكون الرسالة والرد كتابياً، أو الربيد الصويت

صوتياً . 

االتصال املباشر(املتزامن) حيث تتم طريقة التواصل يف ذات الوقت وذلك بواسطة إما  -٣

 الكتايب:حيث يتم احلديث بني املعلمني عن طريق كتابة كل واحد لآلخر باستخدام بالتخاط

 من خالل التخاطب الكتايب التحاور نلوحة املفاتيح ومن مث يرد علية بنفس الطريقة، وميك

حيث يتم احلديث  )Voice-Conferencing(والنقاش بني املعلمني، أو التخاطب الصويت:

والنقاش صوتياً بني املعلمني، فقد يلقي أحد حماضرة أو درس ليستمع إلية مجيع املعلمني 

) حيث Video-Conferencingمباشرة، احملادثة بالصوت والصورة:(املؤمترات املرئية 

التخاطب حياً على اهلواء بالصوت والصورة بني املعلمني وهذه من أرقي ما توصلت إليه من 

خدمات عرب اإلنرتنت إذ يستطيع املعلم تقدمي درسه كامالً خالل اإلنرتنت ويشاهده املعلمون 

اآلخرين. 
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) ذكرا عدداً من إجيابيات 2000، ) إيل أن كالً من (اهلابس والكندري2008وأشار (احليلة،

استخدام اإلنرتنت تتمثل يف إمكانية الوصول إيل عدد أكرب من املستخدمني واملتابعني يف خمتلف العامل 

عرب اإلنرتنت، وتوفر اإلنرتنت للمعلمني معلومات متعددة مربجمة حديثة وسريعة وبتكلفة قليلة جداً، 

 عن اإلطار احمللى، كذلك جوتسمح اإلنرتنت بتوسيع قاعدة االتصال واملشاركة بني املعلمني، واخلرو

احلصول على آراء العلماء واملفكرين والباحثني واملتخصصني يف خمتلف الاالت، باإلضافة إيل سرعة 

احلصول على املعلومات والدراسات، حيث تعد اإلنرتنت مصدر قوي لتنمية اإلبداع والتعلم الذايت لدى 

املعلمني. 

فإذا نظرنا إيل اسرتاتيجيات وأساليب تدريس التالميذ ذوى اإلعاقة الفكرية واليت تعتمد على 

التعليم ، املناقشة واحلوار،  الصفية، األسئلةالعروض العمليةنشاط املعلم يف املواقف التعليمية املختلفة مثل 

، أو  الرتبوية، األلعابالرحالت امليدانية، أسلوب حل املشكالت، التعليم املعان باحلاسب،املربمج

، أو أسلوب االستكشاف بطرقة املختلفة جند أن املعلم يف ظل تلك األساليب حيتاج متثيل الدورأسلوب 

إيل معلومات كثرية ومن مصادر متنوعة من اإلنرتنت حبيث تتسم هذه املعلومات باحلداثة والتنوع ،كما 

 & Malkinتساعد على بقاء أثر التعلم لدى التالميذ ذوى اإلعاقة الفكرية،وقد ذكر مالكني وتراسي (

Tracy, 1993 (و تيلر)Tyler, 1999( جماالت استفادة املعلمني من اإلنرتنت يف تطوير طرق 

وأساليب التدريس املختلفة حيث يتم توفري اخلربة العلمية والعملية يف طرائق وأساليب التدريس املختلفة، 

وتقدم العون للمعلم للحصول على املعلومات املطلوبة يف جمال التدريس بأقل وقت وجهد وتكلفة، 

وتوفري اخلربة التعليمية بتعدد أنواعها وتدرج مستوياتا النظرية والتجريبية التطبيقية يف جمال طرق التدريس، 

كذلك تقدمي أمناط منوذجية لألهداف التعليمية لالسرتشاد با عند صياغة أهداف خاصة يف ضوء 

األساليب التدريسية املقرتحة، باإلضافة إيل التعرف على مناذج وصياغات عديدة للمحتوى النظري 

 يف حتقيق مللمواد املختلفة واليت تساعد املعلم بالتايل على تنظيم واختيار حمتوى الدرس مبا يساه

األهداف، كذلك عرض العديد من أساليب التدريس مما يساعد املعلم على االختيار مبا يتناسب مع 

قدرات التالميذ الفردية، وطرح العديد من مناذج التقومي واليت تساعد املعلم على اختيار ما يتناسب مع 
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أسلوب التدريس املستخدم، والتعرف على العديد من األنشطة التعليمية مع استمرارية التوضيح 

للتطورات والتحسينات اليت تطرأ عليها. 

ثامناً : سلبيات استخدام اإلنترنت: 
 يف تطوير بفعاليةتساهم  اإلنرتنت كغريها من التقنيات هلا كثري من االجيابيات اليت يتضح أن

الرتبوية،واليت متد املعلمون بكل ما حيتاجونه من معارف ومهارات وأدوات طريقة العمل يف الاالت 

مساعدة لتحسني األداء املهين وتطويره واستمرارية منوه، ورغم ما لإلنرتنت من اجيابيات إال أن هناك 

) وهي اآليت: 1999(بعض السلبيات اليت جيب معرفتها وقد أشار إليها طييب

: - اإلدمان

هذه احلاجة  اإلنرتنت، الشعور باحلاجة امللحة إىل اإلحبار يفحيصل عند الكثري من املستخدمني 

 غريبا أن جند أشخاصاً سالتلفاز ويل على  هو احلال لألفراد املدمنونكما،تعترب إحدى ظواهر اإلدمان

 قلة احلركة تؤدي إىل مشاكل  اجللوس أمام اإلنرتنت لفرتات طويلة و كما أن اإلنرتنت،مدمنني على 

 جسدية بسبب اجللوس غري الصحي أو إىل مشاكل يف النظر بسبب األشعة الناجتة عن الشاشة.

:  - العزلة

 يقضي ساعات انه،حيث الشاشةوحيداً أمام عند استخدام املعلم لإلنرتنت فإنه يف العادة جيلس 

 مصحوب بعزلة معينة عن التمع اإلنرتنتطويلة تعزله عن التمع القريب والبعيد عنه، فاإلحبار يف 

الاور (العائلة واألصدقاء) مما قد تؤدي يف حاالت كثرية إىل مشاكل اجتماعية، تتمثل يف صعوبة 

لذا ،تتمثل يف االنزواء واالنطواء على النفس  ،ومشاكل أخرى نفسيةاالتصال والتعامل مع التمع احمليط

.  االنتباه ملثل هذه احلاالتاملعلمعلى 

:  دوماً صحيحةاإلنترنت- االعتقاد بأن المعلومات على 

املعلومات املوجودة  بصحة دوماً   يعتقدون اإلنرتنتنالحظ يف كثري من األحيان أن متصفحي

األخذ با دون التأكد من صحتها ومن صحة مصدرها، هذا االفرتاض غري وانه  ميكن  اإلنرتنتعلى 
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 التأكد دوماً من مصدر هذه  على املعلم، ولذا جيب اإلنرتنتفهناك معلومات خاطئة علىصحيح 

 املعلومات.

: - نسخ معلومات واستعمالها كأنها شخصية

، كثرياً ما نرى نسخاً ملعلومات متاما مازالت غري واضحة  اإلنرتنتحقوق النشر والطباعة على

 استعماهلا كأما شخصية، هذه الظاهرة هلا أبعاد سلبية، خصوصاً عند انتشارها بني يتمووظائف 

، بل واالبتكار واإلبداع إلجهاد نفسه يف التفكري ويف املعلم، إذ ال حيتاج الباحثني واملعلمني والدارسني

  ليسهل على نفسه الطريق.الوسائل واألنشطة اجلاهزةحياول الوصول إىل 

تاسعاً :المواقع على اإلنترنت في مجال التربية الخاصة: 
 املتخصصة يف ءإن مستخدم اإلنرتنت جيد أن هناك العديد من املواقع الرتبوية والتعليمية سوا

الرتبية والتعليم العام أو الرتبية اخلاصة واليت تضم بعض الربامج والعناصر التعليمية العامة أو املخصصة يف 

 ,Koehler(كوهلر جمال حمدد،ومن العسري أن حنصر املواقع التعليمية يف هذا البحث فقد ذكرت 

على اإلنرتنت واليت مت تقييمها من قبل معلمي الرتبية اخلاصة واعتربت  موقعاً  )50( أن هناك)2007

ذات فائدة كبرية يف خدمة معلمي ذوي اإلعاقات البسيطة واملتوسطة، حيث أن هذه املواقع تغطي 

موضوعات الدعم الدراسي والتدعيم، وأشكال الدعم األسري، وأشكال الدعم 

من  االجتماعي،والعاطفي،والسلوكي،واملؤسسات املهنية،والدعم االنتقايل، من جانب أخر أشار كال

للمعلومات  مهماتعليميا ) أن مواقع اإلنرتنت متثل مصدراً Bull, et al, 1998(بول وكيمبال 

للحصول على األنشطة الفعالة، حيث يستطيع معلمي الرتبية اخلاصة أن يستخدموا تلك  وفرصة

املعلومات املتوفرة على اإلنرتنت من  اكتساب املعرفة اإلضافية، وفرصة للتفاعل مثل مساعدة آباء 

األطفال ذوى اإلعاقات على تعلم الكثري عن اإلعاقات واملؤسسات واملوارد املتاحة، كما ذكر كري، 

) بالرغم من أن معلمي الرتبية اخلاصة ليس حباجة إيل املواد Kerr, Dowret, 1996(دويرت 

األساسية يف ما يتعلق بتعليم التالميذ ذوى اإلعاقات ولكن بشكل عام فإن استخدام املواقع  املتوفرة 

على اإلنرتنت تكون مفيدة جداً ملشاركتها مع الزمالء واإلداريني واآلباء ومعلمي التعليم العام،هذا 
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باإلضافة إيل التعرف على أشكال جديدة من املعاجلات الرتبوية ومناقشة الربامج املناسبة واالحتياجات 

الفردية اخلاصة للتالميذ الذين يواجهون التحديات. 

أ- مواقع اإلنترنت العامة في مجال التربية الخاصة: 

  هناك الكثري من مواقع الرتبية اخلاصة اليت من املمكن أن تكون مفيدة ملعلمي التعليم اخلاص، حيث 

تتوفر فيها هذه املواقع موارد ومصادر للتعلم عن اإلعاقات املختلفة واملواد اليت يتم توفريها واليت تصمم 

) أن تلك املواقع Peterson, 2005(لتدريس التالميذ الذين تواجههم التحديات حيث ذكر برتسون 

هي بوابات اإلنرتنت الرتبوية ومدخل لموعة كبرية من املصادر واخلدمات على اإلنرتنت، بالتايل كسر 

مركزية املعلومات وتعميمها و مشاركتها بني املعلمون والرتبويني واإلداريني وكذلك أولياء األمور وسوف 

 يتم عرض بعض املواقع منه:

http://www.abcteach.com 

) صفحه وورقة عمل 5.000موقع يهتم بعرض الربامج التعليمية والرتبوية حيث يضم أكثر من (

أنشطة مهارات ما  قبل  والعلوم االجتماعية  والرياضيات، والفنون،اللغة مرتبة من خالل املواضيع 

الكتابة،وغريها من أساسيات املدرسة، كذلك حيتوى هذا املوقع على العديد من احلقائب التعليمية 

 على مناذج للتحضري والتقارير وحيتوي هالقابلة للتحميل، وعروض البوربوينت. هذا باإلضافة إيل احتوائ

هذا املوقع على دليل ملواقع تربوية أخرى مما يسهل على املعلم معرفة املواقع املفيدة وتنويعها حسب 

التخصص واملستوى،وهذا املوقع يتم حتديثه وتطويره باستمرار. 

www.seri.special education.com://http 

موقع شامل وهو من أكثر املواقع  مشولية للرتبية اخلاصة على اإلنرتنت،حيث أن هذا املوقع عبارة 

عن جمموعة من الروابط اليت توفر عينات من كل مصادر الرتبية اخلاصة، مثل روابط للمناقشات اخلاصة 

باملوضوعات القانونية واالستشارة ومصادر الرتبية اخلاصة واملنتجات وجمموعات املناقشة، واملعلومات 

 العقلية واجلسدية،وإعاقات التعلم تاخلاصة بأنواع اإلعاقات مثل اإلعاقة الفكرية، أو االضطرابا

 ت اللغة والكالم، واملوهوبني، والتوحد،واإلعاقات البصرية،واضطرابات االنتباه، واضطراباتواضطرابا

http://dr-banderalotaibi.com



 

 

 
 

 

السلوك، واإلعاقات السمعية، باإلضافة إيل ذلك فإن هذا املوقع يوجد به روابط لصفحات خاصة 

على روابط خاصة  بالتكنولوجيا والتضمني واالنتقال وعلم النفس والطب والصحة، وحيتوى أيضاً 

وعسر  )،IEP(للمعلمني تقوم على توفري املصادر املتعلقة بالتدريس والتدريب وبرامج التعليم الفردي

القراءة، وتعلم املهارات األكادميية،ذلك املوقع يعدل ويطور بشكل مستمر حيث يتم إضافة روابط غنية 

باملعلومات املفيدة. 

http://www.pitsco.com       

 يضم قوائم ث تربوية وتعليمية خمتلفة، حيرموقع حيتوي على روابط مفيدة وذات أمهية، ومصاد

خدمات الرتبية اخلاصة، وموضوعات الرتبية اخلاصة، والربامج الفردية لألطفال ذوى اإلعاقات، 

والتطبيقات العملية للربامج الرتبوية التأهيليه،كذلك يتوفر يف هذا املوقع النماذج واألوراق اخلاصة 

بالتالميذ املعاقني ومراجعات للربامج اليت تركز على االحتياجات اخلاصة، وإعاقات التعلم والتوحد وطرح 

احللول لتلك احلاجات اخلاصة،كما يضم دليل خاص هلؤالء الذين يف مرحلة االنتقال حيث يوجد دليل 

خاص بالعمل لتوظيف ذوى اإلعاقات على اإلنرتنت. 

http://www.nichcy.org 

والذي يزود  "the National Dissemination Center"موقع مركز النشر الوطين 

باملعلومات عن حاالت اإلعاقة لدى األطفال والشباب، معلومات عن الربامج واخلدمات املساندة، 

معلومات حول املمارسات الفعالة يف تعليم ذوى اإلعاقات، حيث  )،IDEA(وقانون التعليم اخلاص 

إن ذلك املوقع ميكن أن يستفيد منه اآلباء، واملعلمني، والباحثني، واملهتمني مبجال الرتبية اخلاصة سوف 

جيدون وفرة يف املعلومات املتعلقة حباالت معينة من اإلعاقة مثل التوحد ،وفرط االنتباه، باإلضافة إيل 

رابط لدعم خدمات التدخل املبكر، اخلدمات املساندة يف املدارس، وكذلك معلومات حول اخلطط 

 التعليمية الفردية، معلومات حول قانون حق املعاق يف التعلم والذي يتطلب املتابعة حىت سن البلوغ.

 وهي خدمة يتم با إرسال االستفسارات بالتايل تتلقي الرد حول تلك )eNews( أيضاً خدمةتتوفر

االستفسارات عن طريق الربيد االلكرتوين من قبل املتخصصني واملهنيني، وحيتوي أيضاً على رابط ملعرفة 
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 األساليب الرتبوية الفعالة واليت تستخدم لتعليم ذوى اإلعاقات من األطفال والشباب وهناك أيضاً 

وصالت خاصة بتطوير مهارات املعلمني فيما يتعلق باملشاركة يف اجتماعات اخلطة التعليمية الفردية 

وطرق التدريس الفعالة املستخدمة مع ذوي اإلعاقات، وطرق معاجلة السلوك الصفي الغري مرغوب هذا 

 لتنمية مهارات فريق العمل، رباإلضافة إيل أساليب دعم التالميذ داخل الفصل الدراسي ، ومصاد

املشاركة يف تطوير األداء لتطوير مهارات التدريس. 

http://www.circleofinclusion.org 

 التعليم اخلاص وهو يهتم باآلباء ومعلمي بهذا املوقع ممول من قبل وزارة الرتبية والتعليم، مكت

الرتبية اخلاصة بشكل خاص يف مرحلة الطفولة املبكرة والغرض من هذا املوقع تبادل اخلربات التعليمية 

والرؤى واالسرتاتيجيات الالزمة لبدء وتنفيذ برامج املعاقني حيث حيتوى على الكثري من املعلومات 

 املعاقني باختالف إعاقاتم وباختالف درجة إعاقاتم مع األقران يف الفصول )inclusion( بتضمني

العادية هذا املوقع يقدم العديد من املعلومات عن املمارسات الفعالة والشاملة للربامج الرتبوية والتعليمية 

لألطفال املعاقني من سن امليالد إيل سن مثان سنوات، ويضم املوقع العديد من الروابط  املتعلقة بالدروس 

التفاعلية،واخلدمات املساندة،ودراسات احلالة،مناذج للخطط الفردية، أساليب تنفيذ تلك اخلطط، 

  ملواقع أخرى مثرية لالهتمامكذلك رابط يضم برامج تعليمية قابلة للتحميل، كما يضم املوقع وصالت

 واملواد اليت تستخدم يف معظم الفصول الدراسية يف مرحلة الطفولة املبكرة مثل جمموعة من األنشطة

حسب احتياجات املعاق  توسيعها تكييفها أو نواليت ميك التالميذاملصممة لتلبية احتياجات العديد من 

 واجلسدية أو التحديات الفكرية  اإلعاقة يف التعويض عناملعاق مساعدة والغرض من هذا الفردية

،  تعزيز املهارات واكتساب مهارات جديدة مما يؤدي إيلاللتلميذ باستخدامه ، فهو يسمح السلوكية

وتلميذ يشارك بفعالية  يف الصف تلميذ ميكن أن حيدث فرقاً بني جمرد وذلك الن تكييف تلك األنشطة

يف النشاط،كذلك كيفية إدارة الصف من قبل املعلم. 

http://www.teachnet.com 
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 املعلمني يص وما موقع يناقش القضايا الرتبوية والتعليمية يف جمال الرتبية اخلاصة وخطط التدريس

التعليمية. كما يتضمن األساليب العملية  العملية تطوير مدرسي، وطرق ومناهج، ونشاط وسائل من

إلدارة الصف وإجراءات تعديل السلوك الصفي الغري مرغوب، كذلك حيتوي على روابط تتعلق خبطط 

الدروس يف الفن واللغة يف القراءة والكتابة واملوسيقى والدراسات االجتماعية والفضاء والوقت والطقس، 

والتغذية ومنو الشخصية والتمع والتكنولوجيا، ويضم أيضاً رابط للمشاركة يف منتديات النقاش واحلوار، 

والتواصل مع املعلمني يف أحناء العامل باستخدام الربيد االلكرتوين وكذلك إمكانية االشرتاك يف الموعات 

اإلخبارية. 

http://gulfkids.com  

هو موقع صحي تثقيفي حيتوي على  وذوي االحتياجات اخلاصة ب أطفال اخلليجيهتم موقع

 يركز على خاص. كذلكوصحة األطفال املعوقني بشكل  معلومات عن صحة الطفل بشكل عام

اجلوانب االجتماعية والنفسية والتعليمية والرتبوية وهي معلومات تطرح بطريقة علمية حبتة لألغراض 

  االحتياجات اخلاصة والعاملني يف خدمتهم يفى األطفال ذوأولياء أمور لدعم وتثقيف التوعويه، موجه

 حيث تناقش عدة إعاقات مثل املتالزمات، التوحد، اإلعاقة  والصحيواالجتماعيالال الرتبوي 

الفكرية وطرق اإلعاقة  التدريب العملي لذوياإلعاقة الفكرية تشخيص  التكيفي السلوكالفكرية.مقاييس 

لدى املعاقني اضطرابات النطق  للمعاقني فكرياً، والتقييم االجتماعياملعاقني فكرياً، تدريس وتدريب 

فكرياً، هذا باإلضافة إيل اضطرابات السمع والتخاطب، برامج التدخل املبكر، اإلعاقة السمعية،اإلعاقة 

 موقع ىحيتوالبصرية، تطرح قضايا الدمج الرتبوي، وسلوكيات املعاقني وغريها من القضايا املختلفة،و

على الكثري من الوصالت ملواقع و دليل خدمات املعوقني  علىأطفال اخلليج ذوي االحتياجات اخلاصة

 لكل مشكالت كما حيتوي على منتدى وهو عبارة عن مساحة للحوار والنقاش العام خمتلفة ومتنوعة،

 والعالجية. هذا باإلضافة إيل دليل  قسم لالستشارات الصحية والرتبويةوقضايا الرتبية اخلاصة كما يضم

  من معلومات،الباحثنيكل ما يهم الكرتوين بورش العمل واحملاضرات واملؤمترات، كما يتضمن املوقع 

 جمموعة كبرية كذلكالذي ميكن حتميله جماناً   االلكرتوينوالبحوث، الكتابحيث حيتوى على الدراسات 

، كذلك إمكانية االشرتاك يف القائمة الربيدية للموقع،هذا من عناوين وملخصات الكتب املتخصصة
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الرتبية اخلاصة على املستوى احمللي والعريب   ومنتدياتباإلضافة إيل دليل الكرتوين متكامل ملواقع

. واخلليجي

http://www.se.gov.sa  

موقع اإلدارة العامة للرتبية اخلاصة يعرض معلومات كثرية عن نظام رعاية املعوقني يف اململكة 

العربية السعودية،و االتفاقية الدولية حلقوق األفراد ذوي اإلعاقة، والقواعد التنظيمية ملعاهد وبرامج الرتبية 

تقدمي اخلدمات الرتبوية والعامة للرتبية اخلاصة ة اإلداراخلاصة بوزارة الرتبية والتعليم، كذلك أهداف ومهام 

جماالت ، كذلك  وفق منظومة التعليم العام أو ضمن برامج خاصة اخلاصةوالتعليمية لذوي االحتياجات

 إن الدور الذي تضطلع به معاهد وبرامج الرتبية حيثالرعاية لطالب معاهد وبرامج الرتبية اخلاصة 

اخلاصة ال يقتصر على تربية وتعليم التالميذ ذوي االحتياجات الرتبوية اخلاصة فقط، و إمنا يتسع ليشمل 

برامج النشاط ،الرعاية الطبية و الصحية، الرعاية االجتماعية يفجماالت أخرى من جماالت الرعاية تتمثل

، دراسات وأحباث عن جتربة دمج ذوي  الرتبية اخلاصةلتالميذامتيازات وتسهيالت ، الالصفي

تأهيل معلمو الرتبية اخلاصة، باإلضافة إيل دليل الكرتوين إلدارات وأقسام الرتبية  االحتياجات اخلاصة،

اخلاصة بوزارة الرتبية والتعليم. كذلك قوائم إلحصائيات الرتبية اخلاصة حتدث كل عام. وحيتوي املوقع 

على املكتبة املركزية الناطقة،ومكتبة لتحميل جمموعة متنوعة من الالت أو الدوريات أو الكتب 

االلكرتونية املتخصصة يف جمال الرتبية اخلاصة بشكل عام أو يف جمال حمدد كالعوق السمعي أو البصري، 

أو جمال صعوبات التعلم، اإلعاقة الفكرية، االضطرابات السلوكية، القياس والتشخيص، التوحد، 

اضطرابات فرط النشاط ونقص االنتباه، متالزمة دون، اإلدارة واإلشراف يف الرتبية اخلاصة. كما ميكن 

االشرتاك يف القائمة الربيدية للموقع للحصول على قوائم عن الندوات واملؤمترات وورش العمل والدورات 

التدريبية ملعلمي الرتبية اخلاصة واحملاضرات، كما يضم املوقع رابط ملنتدى الرتبية اخلاصة وذلك ملناقشة 

القضايا التعليمية والرتبوية يف الرتبية اخلاصة من قبل املعلمني واملعلمات وطرح األفكار ونشر اإلبداعات 

من إنتاج الوسائل التعليمية وطرح مناذج لتحضري الدروس واألنشطة ومناذج للخطط والربامج الرتبوية 

الفردية. هذا باإلضافة إيل عروض البوربوينت النموذجية لكيفية تنظيم البيئة الصفية.   

http://www.dca.org.sa 

http://dr-banderalotaibi.com



 

 

 
 

 

املعاقني حيث تتم باألطفال ذوي اإلعاقة املزدوجة يقدم فرصة رائعة ملعلمي مجعية األطفال موقع 

الرتبية اخلاصة حيث يتم توفري الكثري من املعلومات الرتبوية والتعليمية، وميكن االستفادة منه من جانب 

تأهيله  سواء كانت عالجية أو تعليمية أو للمعاقلتوفري اخلدمة الشاملة توفري خدمات مثرية، وذلك 

للتعايش مع إعاقته وفق قدراته. يضم املوقع وصالت اخلدمات الطبية التأهيليه و العالج الطبيعي 

والعالج الوظيفي وبرامج للتواصل والنطق، هذا باإلضافة إيل وصالت للربامج التعليمية والرتبوية واخلطط 

الفردية، كذلك وصالت للخدمات االجتماعية، والتدريب والتطوير والذي يقدم دورات وورش عمل يف 

جمال تطبيق املقاييس التشخيصية.كذلك حيوي املوقع على رابط للتواصل مع طبيب للرد على مجيع 

االستشارات من خالل االتصال املباشر أو من خالل الربيد االلكرتوين، كذلك رابط املنتدى والذي يتم 

فيه طرح العديد من القضايا التعليمية والرتبوية واليت يتم فيها الرد من قبل األخصائيني،كذلك الكثري من 

العروض للوسائل التعليمية ومناذج حتضري الدروس، أوراق أنشطة تطبيقية جاهزة للطباعة، برامج تعليمية 

 برامج لتعليم احلروف األجبدية )File(واليت ميكن حتميلها واالستفادة منه على شكل ملفات

والقراءة،وبرامج لتعليم احلساب واألعداد لألطفال املعاقني. 

http://wwwoanse.net/ar/component/option,com_frontpage/Itemid,1/lang,ar

abic. 

موقع الشبكة العربية للرتبية اخلاصة واهلدف من أنشاه تقدمي معلومات متنوعة ومتجددة حول 

خمتلف قضايا وموضوعات الرتبية اخلاصة، حيث يهتم بتزويد أولياء األمور، معلمو الرتبية اخلاصة، 

واملهتمني بالرتبية اخلاصة مبعلومات ومصادر حديثة عن اخلدمات ذات العالقة باإلعاقة اجلسمية، اإلعاقة 

الفكرية، التوحد، اإلعاقة السمعية، اإلعاقة البصرية، اضطرابات التواصل، صعوبات التعلم، اضطرابات 

السلوك، أسر األطفال ذوى االحتياجات اخلاصة،تعديل السلوك، التدخل املبكر، املناهج وأساليب 

علمية التدريس، اخلدمات املساندة واملوهبة والتفوق لذوى االحتياجات اخلاصة، كما يضم املوقع جملة 

اهلدف  فصلية إلكرتونية تقدم ملخصات دراسات ومقاالت خمتارة تنشرها جمالت الرتبية اخلاصة العاملية

األساسي الذي تسعى اللة لتحقيقه هو تزويد ذوي العالقة بتعليم ذوي اإلعاقات وتأهيلهم من باحثني، 

مبلخصات عربية للدراسات واملقاالت اليت تنشرها الالت العاملية حول الرتبية  وأولياء أمور، ومعلمني،
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، هذا باإلضافة إيل رابط ملعاجم وقواميس يف الرتبية اخلاصة معجم مصطلحات أسر ذوى اخلاصة

االحتياجات اخلاصة،التوحد، تعديل السلوك، الدمج، التأهيل، كذلك يضم املوقع روابط لالت علمية 

متخصصة يف الرتبية اخلاصة سواء عربية أو اجنليزية، وحيتوى املوقع على خدمة مواقع صديقة من خالل 

 Distance  عرضة لروابط دولية يف جمال الرتبية اخلاصة، كما يقدم املوقع خدمة التعلم عن بعد

Learning) من خالل عمل دورات تدريبية متقدمة يف اإلعاقة الفكرية، صعوبات التعلم، القياس (

 والتشخيص يف الرتبية اخلاصة، اضطرابات التوحد. 

 http://www.theteachersguide.com/Specialeducation.html        
 الرتبية اخلاصة حيث يتم توفري الكثري من املعلومات يموقع مصادر الرتبية اخلاصة موقع مميز ملعلم

الرتبوية والتعليمية، حيث يتم االطالع من خالل الصفحة الرئيسية على املوارد العامة للرتبية اخلاصة، 

مرض التوحد، اضطرابات السلوك، املوهبة واملوهوبني، اإلعاقة الفكرية، اضطرابات السمنة، موارد 

االنتقال، والتكنولوجيا املساعدة لذوي احلاجات اخلاصة، كما ميكن الوصول إيل كثري من املنظمات 

واملعاهد الدولية يف مجيع أحناء العامل املتعلقة بأحباث اإلعاقة واملعاقني عرب الدليل االلكرتوين مثل معهد 

وايزمان لدراسات إعاقة النمو،مركز حبوث اإلعاقة الفكرية،ورابط مجعية متالزمة دوان، كذلك رابط 

خلطط الدروس، وموضوعات الوحدات التعليمية، كتب لألنشطة التطبيقية، إدارة الصف، ورابط 

ملنظمات املعلمني، ودليل للمواقع التفاعلية.  

 ب- مواقع في مجال اإلعاقة الفكرية:       

http//:www.aaidd.org 

 توفر معلومات عن اجلمعية ثموقع خاص للجمعية األمريكية لإلعاقات الفكرية والنمائية، حي

األمريكية لإلعاقة الفكرية، ويضم العديد من اخلدمات املميزة يف جمال اإلعاقة الفكرية واليت توفر 

املعلومات اخلاصة بالدليل احلايل لتعريف اجلمعية األمريكية لإلعاقات العقلية والنمائية، وكذلك معلومات 

حيث يقدم هذا  )2010( عن دليل مقياس السلوك التكيفي اجلديد والذي من املقرر أن يصدر يف عام

 )4(الدليل تقييما شامال موحد للسلوك التكيفي والذي مت تصميمه من اجل  املعاقني فكرياً من سن
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سنه، حيث يتميز بدقة التشخيص لإلعاقة الفكرية ويوفر معلومات عن مجيع  )21(سنوات إيل سن

جوانب القصور كذلك اجلوانب اليت تعد قيود كبرية للمعاق فكرياً يف سلوكه التكيفي واليت ينظر إليه على 

انه واحد من األسباب لوصفة بالعوق الفكري، كذلك يستعرض املوقع اهلدف من عمل مقياس 

لتشخيص وتقييم السلوك التكيفي للمعاقني فكرياً من حتديد األهلية للحصول على خدمات التعليم 

اخلاص، توفري اخلدمات اخلاصة يف املنزل والبيئة، وكذلك من احلماية القانونية، كما حيوي املوقع على 

وصالت تتعلق باملؤمتر السنوي للجمعية األمريكية لإلعاقات الفكرية والنمائية وهو ينظم للرتبويني 

واألكادمييني واملعلمون وأولياء األمور، وصانعي السياسات ومجيع املهتمني واملمارسني يف جمال اإلعاقة 

الفكرية واملهنيني من تبادل املعلومات العملية يف جمال اإلعاقة الفكرية، وتقدمي الدعم، وهو فرصة لتبادل 

األفكار والبحث واملمارسة واخلربة املباشرة، كذلك حيوي املوقع على رابط للتدريب املهين املباشر على 

 Vide(استخدام االختبارات، هذا ويوجد أيضاً رابط حلضور املؤمترات الدولية عن بعد

Conference،( ،كما يوجد رابط للمنشورات من صحف وجمالت علمية تتعلق بالعوق الفكري 

 األمريكية لإلعاقة الفكرية والنمائية  )AJMR(حيث ميكن للمستخدم االطالع على جملة الدورية 

وذلك من خالل رابط غرفة القراءة واليت حتوي العديد من املوضوعات العلمية يف جمال اإلعاقة الفكرية 

 واليت ميكن حتميلها واالستفادة منه يف الدراسات والبحوث ،كذلك ميكن )PDF(على شكل ملفات 

االشرتاك من خالل املوقع  خبدمة الرسائل اإلخبارية باملستجدات يف جمال اإلعاقة الفكرية عن طريق 

،هذا وحيوي املوقع على ةوكذلك إمكانية االشرتاك يف النشرة االلكرتوين) E-Mail(الربيد االلكرتوين

واليت يتم فيها مناقشة املواضيع املتعلقة باإلعاقة الفكرية ) Chat Groups(خدمة جمموعة احلوار

 حيث تشبه هذه الموعة مؤمتر يضم جمموعة من األفراد ذوي تواملشاركة باآلراء واألفكار واالقرتاحا

 االهتمام املشرتك.

http://www.naset.org/mentalretardation2.0.html  

موقع اجلمعية الوطنية ملعلمي الرتبية اخلاصة ومعلمي اإلعاقة الفكرية وهو موقع أسس لتعزيز مهنة 

التعليم اخلاص، وتلبية حاجات معلمو التعليم اخلاص وذلك من خالل تطوير ودعم املعلمني الذين 

يقدمون خدمات للتالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة من احلصول على أفضل تعليم ممكن، حيث إن 
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هذا املوقع يدم املصاحل املهنية للمعلمني يف التعليم اخلاص والعمل على تطوير املمارسة املهنية من  

حتقيق أعلى املعايري املهنية، وبناء الدعم العام للجودة وبرامج الرتبية اخلاصة. يضم هذا املوقع العديد من 

الوصالت املرتبطة باإلعاقة الفكرية مثل تعديالت املناهج الدراسية يف املدارس االبتدائية واليت ميكن أن 

تساعد التالميذ يف الصفوف العادية،كذلك طرق وأساليب تعديل سلوك التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية 

املعتدلة أو الشديدة، استخدام األهداف السلوكية، كذلك أساليب استخدام تقنيات التعليم للتالميذ 

ذوي اإلعاقات الفكرية، احلقوق القانونية للمعاقني فكرياً، هذا باإلضافة إيل طرق التقييم املستخدمة منذ 

امليالد يف فحص املواليد ومعرفة األسباب اليت قد تؤدي إيل اإلعاقة الفكرية، كذلك مناذج لتقييم 

األمراض النفسية للمعاقني فكرياً، كذلك وصلة خاصة للمهنيني لتقدمي املساعدة الفعالة باستخدام 

 يف البيئة املدرسية،باإلضافة ًاملساعدة التقنية للمعاقني فكرياً واليت تساعد التلميذ على أن يكون ناجحا

 النفسية والسلوكية لذوي العوق الفكري، تإيل أساليب التشخيص والتقييم. طرق مواجهة االضطرابا

كما يضم املوقع دليل لتنمية مهارات األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية يف خمتلف الاالت واليت تشتمل 

جوانب كثرية من املعرفة،واللغة،والتكيف االجتماعي، وتعديل السلوك. طرق التدريب على مهارات حل 

املشاكل، كذلك إمكانية البحث عن طرق تعليم املعلمون أساليب اخلطط التعليمية الفردية، كذلك 

تتوفر يف املوقع خدمة ورش العمل املباشرة ودورات يف التنمية املهنية للمعلمني واملهتمني مبجال تربية ذوي 

اإلعاقة الفكرية. 

http://www.cec.sped.org 

موقع جملس األطفال االستثنائيني وهو اكرب منظمة دولية مهنية يهدف إيل حتسني عملية تعليم 

املعاقني فكرياً والتوحد، هذا باإلضافة إيل انه يساعد املعلمني يف احلصول على املوارد والشروط الالزمة 

لفعالية املمارسة املهنية القائمة على األدلة العلمية، واسرتاتيجيات التدريس، وتقدمي الدعم للمعلمني من 

خالل املناقشات واالشرتاك يف أفكار التدريس الفعالة من استخدامها يف الفصل الدراسي، كذلك يضم 

عدد من الروابط ملراكز األحباث والالت والنشرات اإلخبارية اليت حتتوي معلومات عن نتائج البحوث 

اجلديدة، واملمارسات العملية داخل الفصل الدراسي، والتشريعات واالتفاقيات واملؤمترات كذلك احللقات 

الدراسية عرب اإلنرتنت. 
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 ي اخللقية، وهتالرابطة واملنظمة الدولية للدراسات العلمية اخلاصة باإلعاقة الفكرية واإلعاقا

 البحث وتبادل املعلومات فيما عمنظمة دولية علمية متعددة التخصصات يف مجيع أحناء العامل، لتشجي

اإلفادة من ، والعناية باألحباث العلمية وتشجيعها يف خمتلف جماالت اإلعاقةيتعلق باإلعاقة الفكرية، 

 وتشجيع تبادل املعلومات ،ًعامليانتائج األحباث البيليوغرافية والتطبيقية املعدة لرعايـة األطفال املعاقني 

إقامة املؤمترات والندوات احمللية والعاملية املتخصصة يف  الدعوة إىل املشاركة يف،واخلربات يف جماالت اإلعاقة

واإلفادة من وسائل وطرق وختفيف عبء اإلعاقة ومنع حدوثها ما ، شؤون املعاقني بدف إثراء املعرفة

التنسيق فيما بينها من خالل   بذوي اإلعاقة الفكريةاخلاصة توثيق االتصاالت باملؤسسات، وأمكن

إجياد قناة ختطيط ، وورعايتهم فكرياً لتشجيع التعاون والعمل املشرتك لتطويع األحباث خلدمة املعاقني

وتقدمي   بصفة مستمرة،التأهيليهوحتديث الوسائل والطرق  مركزية لتطوير الرعاية الطبية والتعليمية،

توفري ،  من اإلعاقة يف التمع والسيطرة على أسبابا بفعالية واقتدارللحدخدمات علمية متطورة 

ختفيف ،  وأسبابا وحتديد أجنع السبل لتنفيذها الفكريةاملعلومات املوثقة للتخطيط املالئم ملكافحة اإلعاقة

 قدرات املعوقني ، لتنميةالتمع يف األعباء الصحية واالجتماعية واالقتصادية الناجتة عن اإلعاقة

مواكبة ، تطوير مسامهة املعاقني يف بناء التمع، واعتمادهم على أنفسهم يف ممارسة خمتلف أوجه احلياة

 .املعوقني فكرياً  من خمرجاتا يف جماالت الوقاية وخدمات واالستفادة التطبيقية والتقنياتالتقدم العلمي 

 

  

          

   

الكفايات المهنية ثالثاً :  

مقدمه: 
 يف األساسي مبثابة العامل تُعدالرتبية هي األداة الفعالة يف عملية إعداد القوى البشرية املنتجة اليت 

 ، واالجتاهات، ومن خالل العملية التعليمية تكتسب األجيال املعارف،أحداث التنمية الشاملة يف التمع
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 هي وسيلة التمع يف فالرتبية ،واملهارات املتعددة اليت تؤهلهم للمشاركة يف احلياة االجتماعية الشاملة

 ،تكوين أفراده مبا يتناسب مع الفلسفة اليت يؤمن با بدف إعداد الفرد للمواطنة الصاحلة يف جمتمعه

وألمهية الرتبية بالنسبة للفرد والتمع فإن احلكومات والدول على اختالف فلسفاتا وأهدافها ونظمها 

واالقتصادية توليها كل اهتمامها وعنايتها.  ، االجتماعية

 مثل املناهج اجليدة اتويتوقف جناح العملية التعليمية الرتبوية على جمموعة من العوامل واالعتبار

 واإلدارة الناجحة ، والوسائل التعليمية املعنية، واملباين املدرسية الهزة ،والكتب الدراسية املالئمة

، إىل غري ذلك من العوامل اليت هلا تأثريها املباشر وغري املباشر على العملية التعليمية، واإلمكانات املادية

وعلى الرغم من أمهية هذه العوامل وأثارها يف العمل الرتبوي إال أما تفقد أمهيتها وخصائصها وتصبح 

قليلة اجلدوى بدون توفر املعلم الكفء الذي يستطيع بكفاياته وقدراته استثمار تلك العوامل وتوجيهها 

 ومن مث أصبح من الشائع القول إن املعلم ميثل الركيزة األساسية يف ،إىل خدمة العملية التعليمية وتطويرها

 العملية التعليمية وحيتل مكان الصدارة بني العوامل اليت يتوقف عليها جناح الرتبية وبلوغ غاياتا املرجوة.

: لمحة تاريخية عن نشأة مفهوم الكفايات: أوال
 يف إعداد املعلم ظهرت يف أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات حركة تربوية قائمة على الكفايات

 Competency-Based( واليت عرفت فيما بعد مبا يسمي "حركة الرتبية القائمة على الكفايات" 

Teacher Education(  كرد فعل لالجتاهات السائدة يف جمال إعداد املعلمني املعتمدة على تزويد

 وقد ركزت هذه احلركة على عدد من املفاهيم أمهها: إتقان ،املعلم بقدر من الثقافة العامة واملتخصصة

 ,Hall & Howard(التعلم والتقومي حمكي املرجع، والتعلم الذايت، وتصميم الربامج، واخلربات املهنية. 

1976 .(

 أن ظهور مثل هذه احلركة كان له عالقة بعدد من احلركات اليت سبقتها أو )1983( مرعي ويرى

تزامنت معها مثل: حركة الكفاية بدالً من املعرفة، وحركة منح الشهادات القائمة على الكفايات، وحركة 

، وحركة حتديد األهداف على شكل االتقاينوحركة التعلم   وحركة التقنيات التعليمية،،تفريد التعليم
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 ,Bailey, Byars& James(، وقد أشار بيلي وبريس وجيمس نتاجات سلوكية، وحركة النظم

 إيل أن مفهوم حركة الرتبية القائمة على الكفايات نشأ نتيجة لعدد من العوامل أمهها: )1975

االهتمام املتزايد بتطبيق مبدأ املسؤولية يف الرتبية على أساس أن املعلم الفعال هو ذلك الذي  -

حيقق األهداف اليت خطط الن يقوموا با تالميذه. 

االعتماد على الكفاية بدالً عن املعرفة والنجاح فقط بأساليب نظرية لذا فإن احلكم على املعلم  -

أصبح يقاس مبقدار ما يستطيع إن يعمل وليس مبقدار ما تعلم بالرغم من أمهية ذلك اجلانب. 

أن منح الشهادات القائمة على الكفايات يهدف إيل التأكيد على األداء املهين والعملي  -

والتطبيق أكثر من املعرفة. 

تطور التكنولوجيا الرتبوية لتحقق مبادئ التعلم وذلك حىت يصل الفرد إيل أهدافه بغض النظر  -

عن الوقت. 

حتديد األهداف على شكل نتاجات تعلميه سلوكية حيث أن الكفاية حتدد سلوكها بعدد من  -

األهداف ميكن أن تالحظ وتقاس وتقوم. 

 والذي ال يتحقق إال من خالل عملية تفريد التعليم )Mastery Learning(التعلم اإلتقاين  -

مع االهتمام باألداء. 

تغري مفهوم التعليم حيث أصبح االهتمام موجه إيل األدوار واملهام اليت يقوم با املعلم وذلك من  -

خالل تفاعله مع التلميذ والعمل على تنميته يف خمتلف اجلوانب املعرفية واالنفعالية واجلسمية 

واحلركية. 

حركة التجريب املتصلة بالتغريات املتسارعة يف خمتلف الاالت وزيادة االهتمام بالرتبية العملية  -

املرتبطة بعلم النفس والسلوك االجتماعي. 

ونتيجة لذلك ظهرت العديد من االجتاهات العاملية املعاصرة يف إعداد املعلمني وتدريبهم  

 اليت تواجه العملية التعليمية كان من أبرزها أسلوب تربية والتحدياتاستطاعت مواكبة معظم املتغريات 
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املعلمني القائم على الكفايات الذي ينطلق من االعتقاد أن األداء الرتبوي السليم للمعلم داخل الفصل 

 وخارجه يتضمن جمموعة من الكفايات العامة واخلاصة.  

، فقد أخذت به أداء املعلمون املهينونظراً ألمهية هذا االجتاه وما حققه من جناح يف رفع مستوى 

أن ما ذكر بصفة ، العديد من  الدول وبدأت املؤسسات الرتبوية والعلمية بتطوير براجمها على أساسه

اخلاصة ومعلمي الرتبية عامة عن أمهية دور املعلم ومكانته يف العملية التعليمية ينطبق على معلمي الرتبية 

 التباين الشديد والواضح بني  بل أن مسئولياتم تعد أكثر أمهية وخطورة يف ظلالفكرية بشكل خاص،

وتنوع األوضاع الرتبوية اليت يتلقون فيها  والصعوبات اليت تواجههم،قدرات التالميذ املعاقني فكرياً، 

، حيث بات واضحاً أن نوعية التعليم تعترب يف غاية األمهية مدرسة خاصة) (صف خاص، تعليمهم

مقارنة بكمية التعليم والوقت الذي يصرف على التعليم، وال تشمل نوعية التعليم الوقت الذي ينقضي 

يف التدريس الفعلي فحسب، ولكنها تشمل أيضاً كيفية توظيف هذا الوقت واملساعدة اليت تقدم 

للتلميذ، والتغذية الراجعة وتوجيه وإرشاده وتشجعيه على التعلم، كما  تشمل نوعية التعليم التدريس 

 ، سريستنك وكيمبالالتعليمضمن جمموعات صغرية، والتدريس الفردي، ومدى اخنراط التلميذ يف عملية 

)Sirstnik, Kimball, 1994.(  

 مطالب بامتالك معلم الرتبية اخلاصة بشكل عام ومعلم الرتبية الفكرية بشكل خاصفإن لذا 

 مهمات وظيفية حىت يكون تدريس املعلم هلم تتضمنجمموعة من الكفايات املهنية اليت يف الغالب 

) عدداً من املهارات اليت Ysseldyke, Algozzine, 1990(، فقد وصف يسلدايك وأجلوزين فعاالً 

جيب أن تتوفر يف معلم الرتبية اخلاصة بشكل عام ومعلم الرتبية الفكرية بشكل خاص منه تصميم 

 ةاملناهج، املهارات التدريسية، أدارة الصف، القيم واألخالق املهنية، ختطيط الربامج الرتبوية الفردية، مراعا

نقاط القوة والضعف، حتديد األهداف التعليمية بطريقة إجرائية قابلة للقياس، حتديد ظروف األداء 

لألهداف التعليمية، وحتديد معايري لألهداف التعليمية، تنوعها مبا يتناسب مع قدرات وإمكانات 

 واسعاً من املعلومات ي) أن توفر مدRussell, 1992(التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية،كما ذكر رسل

األساسية حول اإلعاقة ومفهومها وحتديد أهداف الدرس بطرق تتناسب مع أهداف اخلطة الرتبوية، 
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وحتديد األدوات واألساليب املستخدمة،كذلك تنظيم وترتيب املهام التعليمية مع مراعاة الفروق الفردية 

بني التالميذ، والتخطيط السليم الستخدام اسرتاتيجيات تدريسية وأنشطة تعليمية مناسبة، واالستفادة 

من املصادر واملواد الفعالة، فجميعها عوامل تزيد وترفع من مستوى الكفاءة املهنية ملعلم الرتبية اخلاصة 

 بشكل عام ومعلم الرتبية الفكرية بشكل خاص. 

 ,Hall( وهول وديكسون )Christenson et al., 1992( ويشري كرستنون وآخرون

Dixon,1995( إىل أن التدريس الفعال يشمل أكثر من عرض املادة التعليمية إذ أنه يشمل توفري 

مساعدة إضافية ألولئك التالميذ املعاقني وتشخيص مصادر اإلعاقة والصعوبات اليت يعانون منه وذلك 

بدف العمل على توفري املساعدة والتدخل العالجي الالزم، ويعين أيضاً العمل على التقييم بغرض حتديد 

املشكلة اليت يعاين منه التلميذ وتصحيحها وتتبع مدى حتسن أداء التلميذ وذلك من  خالل تعليمه 

  بفاعلية يف املستقبل.

إن التدريس الفعال جيب أن ال يقتصر على النقل املنظم للمعلومات، بل التأكيد على تعلم 

التالميذ للمهارات الرئيسية مثل القدرة على التكيف، واملرونة، والقدرة على التعامل مع التغري السريع، 

والقدرة على نقل وتعميم اخلربة من جمال إىل آخر، والنظر يف املسائل املرتابطة واملتشابكة، والقدرة أيضاً 

  ).1999على استشراف التغري واالستعداد له والتهيئة للتأثري فيه( الزيود وآخرون،

كما أن التدريس الفعال أو اجليد يوفر للمعلم رضي ذاتياً، إذ إن بإمكانه اإلسهام يف معاجلة 

مشكلة التلميذ واملساعدة يف منوه كغرية من التالميذ اآلخرين، فالتدريس فن أدائي حيث يقوم املعلم 

بتوظيف مجيع إمكانياته وقدراته خالل املوقف التدريسي من  جذب انتباه التالميذ. 

ومن خالل االطالع على األدبيات اخلاصة بالكفايات املهنية الالزمة ملعلم الرتبية اخلاصة منه  

)، 2002)، مدبويل(1999)، اللقاين(1994) السرطاوي(1989) ، العبد اجلبار(1989منصور (

)، جند أن هناك جهود واضحة لتحديد الكفايات املهنية والتدريسية ملختلف جماالت 2007السيد(

الرتبية اخلاصة،حيث أن دور املعلم ال يقتصر على نقل املعرفة بل يتعدى ذلك ليشمل جماالت جديدة 

ومتطورة، فمعلم الرتبية اخلاصة ال بد وأن يكون قادراً على ممارسة األدوار واملهام اجلديدة امللقاة على 
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عاتقه، منه دور اخلبري أو املستشار التعليمي واملوجة لطالبه، ودور املشرف واملرشد، ودور الباحث واحمللل 

العلمي، ودور املختص واملتمرس مبادته التعليمية ودور املساعد والقادر على إحداث التأثريات يف سلوك 

التلميذ املعاق فكرياً والتطوير االجتماعي ودور املختص التكنولوجي، ودور املواكب لتطورات العصر 

  احلديث.

وبناء على ذلك فإن معلمي الرتبية الفكرية مطالبون بالقيام بأدوار متعددة ومتعاظمة تستلزم منهم 

أن يتمكنوا من العديد من الكفاءات ملا يواجهونه من مستويات متباينة يف القدرات يف كافة اجلوانب 

) إن عامل اخلربة Thomas, 1992(العقلية والنفسية واجلسمية واحلسية واالجتماعية، ويري ثوماس

 والكفاية لدي املعلم يؤثر وبشكل دال على نتائج التعليم لدى التلميذ، كما أثبتت دراسة سولومون

)Solimon, 1995( أن طالقة املعلم ووضوح أفكاره وكفاية املهنية والعملية حتقق نتائج أكثر اجيابية 

 يف العلمية التعليمية بتوافر هذه الكفايات لدية. 

وعلى الرغم من تعدد تعريفات الكفاية وكثرتا إال أنه ميكن القول إن هذا التعدد وتلك الكثرة مل 

تؤد إيل اختالف حول حتديد معين الكفاية وإمنا االختالف حبسب طبيعة البحث وأهدافه وفيما يلي 

عرض لبعض تلك التعريفات. 

بأما "احلد األدىن من املهارات اليت جيب أن يكتسبها املعلم )1999(فقد عرفها اللقاين واجلمل

نتيجة مروره خبربة معينة واليت تنعكس على أدائه داخل الفصل الدراسي، وذلك يعين أنه وصل إيل حد 

يساعد على أداء العمل وتلك الكفاية ال ميكن قياسها إال مبالحظة أداء املعلم". 

فيعرف الكفاية بأما "املعارف واملهارات والقدرات اليت  )Mcashan, 1979(أما ماكاشن 

يكتسبها املعلم لتصبح جزءاً من سلوكه، واليت متكنه من أداء سلوكيات مرضية يف الاالت املعرفية 

واالنفعالية واحلركية". 

 بأما "جمموعة من املعارف واملهارات واالجتاهات اليت )Houston,1972(وعرفها هيوستون 

ميكن اشتقاقها من أدوار املعلم املتعددة". 
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 يف جمال الرتبية بأما "جمموعة من املعارف واملفاهيم واملهارات )2007(بينما عرفها السيد 

 يف أداء عمله داخل الفصل وخارجه هواالجتاهات اليت توجه سلوك التدريس لدى املعلم، وتساعد

مبستوي معني من التمكن، وميكن قياسها مبعايري خاصة متفق عليها". 

 مفهوم الكفاية يف التدريس على وجه التحديد فتذكر"إن الكفاية يف )1982(وتوضح بادر 

التدريس متثل مجيع اخلربات واملعارف واملهارات اليت تنعكس على سلوك املعلم، وبالتايل تظهر يف أمناط 

وتصرفات مهنيه من خالل الدور الذي ميارسه عند تفاعله مع مجيع عناصر املوقف التعليمي". 

تعريفاً للكفاية املهنية يف جمال التدريس من جمموعة تعريفات  )25:1983(كما استخلص مرعي

عرضها يف دراسة حول الكفايات بأن الكفاية هي"املقدرة على عمل شيء بكفاءة وفعالية،ومبستوي 

معني من األداء". 

بأما "تلك املهارة اليت يستخدمها املعلم يف حل  )McDonald, 1977(كما عرفها ماكدونالد 

املشكالت إثناء التدريس، والقدرة على اختاذ القرارات املناسبة حوهلا، تلك املشكالت حتدث نتيجة 

لتباين التالميذ، وتباين األهداف التعليمية، ومن مث تباين ما يقوم املعلم بعمله من إجراءات أو 

 ركز على معيار الكفاية )McDonald(اسرتاتيجيات للتدريس"، وبذلك التعريف جند أن ماكدونالد 

عندما يتحدد مبدى إمكانية توظيف ما تعلمه املعلم يف تكييف مواقف التدريس املختلفة،وحل 

املشكالت اليت تواجهه يف أثناء أداء مهامه وأدواره.    

ويبدو من خالل استعراض التعريفات السابقة ملفهوم الكفاية فإنه ميكن القول إن الكفاية املهنية 

تتكون نتيجة اكتساب، وتكامل  عدد من املهارات ذات العالقة ببعضها البعض باإلضافة إيل بعض 

املعلومات املرتبطة با لدي املعلم، فهي تشمل كل املعارف واملهارات واالجتاهات والقيم الضرورية ألداء 

مهام املعلم وأدواره املختلفة. 

ومما سبق فإن الباحثة تري أن الكفاية مبفهومها املهين يف جمال اإلعاقة الفكرية تعين: جمموعه من  

املعارف واالجتاهات، واملهارات اليت اكتسبها معلم الرتبية الفكرية أثناء اخلدمة حبيث متكنه من القيام 
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بأدواره املهنية بسهولة ودقة وسرعة وفاعلية ، وحتقيق مستوى عايل يف األداء والقدرة على ممارسة التدريس 

الفعال للتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية داخل الفصل الدراسي. 

ثانياً : تصنيف الكفايات المهنية: 
تشري أدبيات الرتبية إىل أن الكفايات املهنية حتتل مكانة مهمة وذلك الهتمامها بفاعلية 

التدريس، وقدرة املعلم على القيام بواجباته على أكمل وجه، فاكتساب املعلم الكفايات الالزمة يؤدي 

إىل حتسني العملية التعليمية الرتبوية يف الصف الدراسي، بالتايل ينعكس على أداء التالميذ بشكل 

إجيايب. لذا كان من الطبيعي أن يأخذ جمموعة من الباحثني على عاتقهم إجراء دراسات عديدة ملعرفة 

) عدة Borich, 1977( أمهية هذه الكفايات، ومدى ممارستها من قبل املعلمني. حيث صنف بورش

أنواع من الكفايات املهنية وهي: 

:  (Cognitive Competencies) - كفايات معرفية

وهي تشري إيل أنواع املعارف والعمليات املعرفية، واملهارات العقلية الضرورية واليت جيب على املعلم 

أن يكون ملم با سواء يف ختصصه، أو يف البيئة احمليطة به، أو التلميذ الذي يتعامل معه. 
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 : (Affective Competencies) كفايات أدائية -

وهي تشري  إيل كفاءات األداء اليت يُظهرها املعلم حيث تتمثل يف املهارات احلركية اليت تلزم املعلم 

للمشاركة يف خمتلف أوجه النشاط الرتبوي املناسب للعملية التعليمية مثل اختيار الوسائل املناسبة،وإجراء 

العروض العلمية وأداء هذه املهارات يعتمد على ما حصله املعلم من كفايات معرفية سابقة. 

 :(Consequence Competencies) -كفايات إنتاجيه

 يف موهي تشري إيل أثر أداء املعلم للكفاءات السابقة يف الال،واملقصود با اثر كفايات املعل

املتعلمني وهي الكفايات اليت تؤدي إيل حتقيق نتاجات معينة لدى التالميذ. 

 Teacher) الكفايات بسلوك املعلم من خالل متغريات املعلم(Borichويربط بورش (

Variables( :على النحو اآليت 

حتدد سلوك املعلم باملفاهيم السلوكية واليت ترتبط باألهداف التعليمية.  -

ترتجم سلوك املعلم بعد حتديده إيل إجراءات ميكن أن تالحظ وتُقوم.  -

 حتدد مستوى الفعالية املطلوبة وبذلك تكون الكفاية قد حتددت. -

 إيل أن الرتبويني قد صنفوا الكفايات الالزمة للمعلم بصفة )2005( و حوالة عكما أشار عبد السمي

عامة إيل: 

وهي تلزم املعلم إلعداده اإلعداد التخصصي يف جمال تدريسه وهي كفايات تخصصية:  -

الكفايات النوعية. 

 وهي تلزم املعلم ألداء اجلانب املهين من عملية التدريس وأداء وظيفته الرتبوية كفايات مهنية: -

بشكل مهين. 

 وهي ترتبط باإلعداد النفسي للمعلم واتصافه مبجموعة من الكفايات كفايات شخصية: -

املرتبطة بسماته الشخصية، واجلسمية، والعقلية، واالنفعالية، والنفس حركية. 

 )Horner& Wilcox, 1977( إن كال من هورنر و ولككس )1994(وقد أورد السرطاوي

شاروا إيل أن هناك تصنيفني أساسني للكفايات وهي: الكفايات املعرفية األساسية وتتألف من مكونات أ
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وحمتويات التدريس األكادميية والتعليمية وهي متطلباً سابقاً وأساسي الكتساب وتطبيق الكفايات األدائية 

وتتضح من خالل مهارات املعلم العامة، الكفايات األدائية وتتألف من سلوكيات ومهارات املعلم واليت 

 تظهر بوضوح أثناء تفاعله يف غرفة الصف.

: الكفايات المهنية لمعلمي التربية الخاصة: ثالثا
إن معلم الرتبية اخلاصة علية امتالك الكفايات املهنية التالية:  Lerner ) 1996,( لرينريرى

املعلم على التقييم والتشخيص    يف جمال املعرفة واملهارات وذلك من خالل قدرة مهنيةكفايات -١

واإلسرتاتيجيات التعليمية ،  ، والتخطيط والتعليم ، ومعرفة نظريات التعلمالتالميذسلوك  وإدارة

 االجتماعية. واملهارات

إقامة العالقات   العالقات اإلنسانية وذلك من خالل قدرة املعلم على مهنية يف جمالكفايات -٢

.  وجهات نظر اآلخرينوحيرتمواإلدارة  يلامع الزمالء واأله

 الكفايات إيل اليت حيتاجها فقد حددوا) Gettinger ,et al., 1999(   وآخرونجيتينجرأما 

 يلي: امعلمي الرتبية اخلاصة كم

كفاية تعديل ومواءمة أساليب التدريس هلم، وإدارة التفاعل الصفي حيث يتضمن ذلك القدرة  -١

على استخدام إسرتاتيجيات التدريس مع األهداف اإلجرائية ودرجة اإلعاقة، والقدرة على 

التحكم يف املتغريات التعليمية مثل مستوى الصعوبة، واملكان، والوقت، واللغة، وتنفيذ أساليب 

متعددة للوصول إيل أهداف التعلم حيث تشمل استخدام أسلوب االتصال املناسب هلم.  

كفاية إدارة الصف وتعديل السلوك غري املرغوب وهي جمموعة من اخلطوات أو اإلجراءات أو  -٢

السلوكيات اللفظية أو العملية املباشرة أو غري املباشرة اليت يقوم با املعلم داخل الصف حبيث 

تعمل على حتقيق األهداف التعليمية والرتبوية اليت مت التخطيط هلا وذلك من  إحداث التغري 

املناسب يف سلوك التلميذ حبيث تضم تنظيم البيئة املادية يف الصف وحفظ النظام وبناء القواعد 

والتعليمات وكذلك توفري مناخ اجتماعي وتفاعلي باإلضافة إيل إدارة اخلربات التعليمية وإدارة 
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الوقت والتغذية الراجعة وتعديل وبناء السلوك املرغب به،حيث أن اإلدارة الفعالة للفصل شرط 

ضروري للتعلم الفعال. 

كفاية ختطيط الدرس وحتديد األهداف الرتبوية والتعليمية املناسبة هلم،حيث يتضمن ذلك معرفة  -٣

وقدرة املعلم على تصنيف احلاالت يف مستويات تعليمية مناسبة، ورسم اخلطط والربامج الفردية 

واجلماعية هلم تبعاً لنوع ودرجة وشدة اإلعاقة، وصياغة األهداف اإلجرائية، واختيار 

اسرتاتيجيات مناسبة للتدريس. 

 على ةالقدروكفاية تعديل ومواءمة املنهج ويتضمن ذلك فهم مناهج وبرامج الرتبية اخلاصة،  -٤

تعديلها وتطويرها لتناسب مع احتياجات وقدرات التالميذ، واملشاركة يف تصميمها وبنائها. 

كفاية اختيار وتعديل استخدام الوسائل التعليمية املناسبة كّل حسب حاجته، وما ميكن  -٥

احلصول عليه من البيئة احمللية إلثارة اهتمام التلميذ ويتضمن ذلك كيفية اختيار املواد والوسائل 

التعليمية والقدرة على استخدامها واملعرفة مبصادر احلصول عليها والقدرة على تعديلها، كذلك 

 القدرة على إنتاج وسائل تعليم مناسبة.

 كفايات معلم الرتبية )Redden, Blakhurist , 1978(بينت دراسة ريدن وبالكهرست 

اخلاصة الكفء وهي أن تكون لدية القدرة على االشرتاك يف التخطيط للنشاط املدرسي، وان يقيم 

مستوي األداء احلايل لكل تلميذ، كذلك القدرة على تصميم نظام لإلجراءات التدريبية مبا يتالءم مع 

الفروق الفردية، واختيار واستخدام طرق التدريس القائمة على تفريد التعليم لكل تلميذ وفق املستوي 

العقلي ألدائه، باإلضافة إيل القدرة على اختيار وتطبيق الطرق واإلجراءات املالئمة لضبط وتعديل 

السلوك من تلبية أهداف التعليم، كذلك القدرة على مشاركة الوالدين يف العمل الرتبوي، والقدرة على 

مجع وتسجيل البيانات اليت تستخدم لتقييم وقياس مدى تقدم التلميذ ويعتمد على نظام التغذية الراجعة 

حبيث يزود التالميذ واإلباء بالبيانات املستمرة الالزمة لتحقيق األهداف املنشودة. 

إيل جمموعة من الكفايات اليت جيب أن تتوفر يف معلمي )Reynolds, 1980(وأشار رينولدز

الرتبية اخلاصة تتمثل يف املنهج وتعليم املهارات األساسية، إدارة الفصل والعالقة مع أولياء األمور،التعليم 

القائم على التفريد والقيم املهنية. 
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 بتحديد كفايات معلمي الرتبية اخلاصة )Landers, Weaver, 1991( وقام الندرس وويفر

 كفاية خاصة بتعليم ذوي االحتياجات اخلاصة وقد أظهرت نتائج )65(حيث صمم قائمة تشتمل على 

الدراسة أن هناك مخسة أبعاد تتجمع حوهلا الكفايات تتمثل يف معرفة أصول الرتبية اخلاصة، والتخطيط 

والتقومي، واسرتاتيجيات وطرق التدريس، وإدارة وضبط الفصل، باإلضافة إيل تفريد التعليم. 

إيل حتديد كفايات معلمي الرتبية اخلاصة يف  )1994(وأشارت دراسة اخلطيب واحلديدي 

جماالت: تقييم مستوي األداء احلايل، ختطيط الربامج الرتبوية الفردية وتنفيذها، تنظيم البيئة التعليمية، 

العمل مع أسر التالميذ، متابعة أداء التلميذ وقياس مدى التطور، اختيار وتصميم الوسائل 

التعليمية،التمتع بالسلوك املهين. 

 بتطبيق قائمة على معلمني )Rogus & Wiersma, 1987( قام كل من روجاس وويرمسه

الرتبية اخلاصة يف الفصول العادية ممن لديهم سنوات خربة يف التدريس طويلة، حيث أوضحت الدراسة 

 كفاية يف غاية األمهية ملعلمي الدمج الرتبوي، وقد كانت تلك الكفايات موزعة على )32(أن هناك 

مخسة جماالت: معرفة أصول الرتبية اخلاصة، التخطيط الرتبوي والتقومي،االسرتاتيجيات التدريسية، 

املعاجلات اخلاصة داخل غرفة الصف، وتعزيز التعلم. 

أظهرت الدراسات اليت تناولت هذا اجلانب ما جيب توفره من كفايات لدى معلمي األطفال 

املعاقني فكرياً . 

 دراسة هدفت إيل تقييم مدى إتقان معلمي الفصول )2001(أجرى كل من الصمادي والنهار

اخلاصة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ملهارات التدريس الفعال، ومدى إتقان هذه املهارات حبسب 

اجلنس، واملؤهل التعليمي، وسنوات اخلربة يف التعليم، وقد قامت الدراسة على املالحظة املباشرة ألفراد 

عينة الدراسة أثناء تدريسهم، وتقييم تلك املهارات التدريسية وفق أداة صممت هلذا الغرض، وقد 

أظهرت نتائج الدراسة أن املهارات العامة املتعلقة بالتخطيط، وتنفيذ التدريس، والتقومي، متوفرة بشكل 

 تفوق إتقامم ملهارات التخطيط سجيد وإن ظهر أن إتقان التعليم للمهارات املتعلقة بتنفيذ التدري
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والتقومي، كما أشارت النتائج إيل أن مستوى إتقان املعلمات لكل الكفايات (التخطيط، تنفيذ التدريس، 

التقومي) أعلى من مستوى إتقان املعلمني.  

 مبراجعة األدبيات اليت اهتمت خبصوص الكفايات اخلاصة ملعلم )2004(وقد قام قرشم وحممد 

 Div. Of Occupational and Vocational""الرتبية اخلاصة ومنه: قسم الرتبية املهنية واحلرفية 

 وشروير وكومبتون Council for Exceptional Children""وجملس األطفال غري العاديني 

)Shroyyer & Compton(، وكالرك)Clark(ووبرتون , )Burton( حيث توصل إيل قائمة 

بالكفايات التدريسية الالزمة ملعلمي الرتبية اخلاصة بكافة ختصصاتم إيل كفايات ختطيط الدرس، 

كفايات تنفيذ الدرس، كفايات استخدام طرق االتصال اخلاصة بالتالميذ،حيث حتتوي كل كفاية على 

  عدة كفايات فرعية. 

 إىل أمهية توافر )Whitten & Westling, 1985(كما أشار كل من وايتني وويستلينج 

كفايات مهنية لدى معلمي املعاقني فكرياً، كما حيددها األدب البحثي يف هذا اجلانب واليت تشمل على 

املعرفة العامة، والتخطيط والتقييم، وبناء املنهج الفردي، وضبط السلوك، والرعاية الصحية واجلسمية، 

والتعامل مع فريق العمل متعدد التخصصات ومع الوالدين. 

 يف دراسته واليت هدفت إيل التعرف على الكفايات الرتبوية وأمهيتها )1981(أشار محدان 

ومعرفة أراء املعلمني واإلداريني ممن هم يف اخلدمة فيما يرتبط  بالنسبة ملعلمي التالميذ املعاقني فكرياً،

باستجاباتم اليت يشعرون بأما تعمل على حتديد ووصف لربامج املعاقني فكرياً، حيث مت تطوير أداة 

لغايات تلك الدراسة  واشتملت على ثالث أبعاد متثل، املعلومات الشخصية، والتطور املهين، ووصف 

برامج األطفال املعاقني فكرياً، وأظهرت نتائج الدراسة إن ترتيب الكفايات على كل بُعد من األبعاد 

كان: استالم التعليمات، تيسري النضج االجتماعي، العمل مع الوالدين، ختطيط التعليم، قياس السلوك 

والتعلم، ضبط الصف، التعامل مع األخصائيني اآلخرين، حيث مت ترتيب الكفايات حسب أمهيتها على 

النحو التايل. 
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اختيار وتشغيل األجهزة السمعية والبصرية والتعليمية، حتليل املهمات وجتزئتها من السهل إيل 

الصعب، اختيار طرق التدريس املناسبة، االحتفاظ بسجل تراكمي لتقييم التلميذ، كما أشارت نتائج 

الدراسة إيل أن ترتيب الكفايات املتعلقة بالنمو املهين تتمثل يف اإلرشاد والتوجيه والتدخل واجللسات 

اإلرشادية مع األهل، اختيار وتشغيل األجهزة السمعية والبصرية والتعليمية، صياغة األهداف التعليمية 

الالزمة، اختيار احملتوى املناسب لألهداف التعليمية، استخدام أساليب تعديل السلوك.   

 دراسة هدفت إىل استطالع آراء املعلمني حول )Stanback, 1986(وأجرى ستاينباك 

معلماً  )117( الكفايات الضرورية للعمل مع األطفال املعاقني فكرياً ، بلغ جمموع أفراد عينة الدراسة

 فقرة )53( ومعلمة مت اختيارهم عشوائياً من مراكز الرتبية اخلاصة، فقد مت تطوير أداة قياس مكونة من

 املعوقني فكرياً، وقد أشارت نتائج الدراسة تُعد التالميذمتثل الكفايات الرتبوية اليت تُعد ضرورية ملعلمي 

ن أهم الكفايات كانت ذات أ املعوقني فكرياً، والتالميذمجيع الكفايات الرتبوية ضرورية وهامة للعمل مع 

العالقة بأساليب التدريس، وضبط وتنظيم الصف، والتخطيط للتعليم، وبرامج استخدام الوالدين.   

 واليت هدفت إىل التعرف على الكفايات الرتبوية ملعلمي املعاقني فكرياً )1991(أما دراسة الغرير 

من خالل  وضع قائمة بالكفايات الضرورية اليت حيتاج إليها املعلمون يف تربية وتعليم هؤالء األطفال، 

 فقرة موزعة )50( معلماً ومعلمة، وقد كان عدد فقرات أداة التقييم )212(اشتملت عينة الدراسة على

يف مخسة أبعاد رئيسية هي: الكفايات الشخصية للمعلم، كفايات التقييم والتشخيص، كفايات حمتوى 

الربنامج التعليمي، كفايات تنفيذ الربنامج التعليمي، وكفايات االتصال باألهل. 

فقد أجرى دراسة هدفت إيل التعرف على الكفايات الرتبوية ملعلمي  )2001(أما القثامي 

وكفايات  األطفال املعاقني فكرياً واليت مت من خالهلا حتديد جماالت الكفايات: بالكفايات الشخصية،

القياس والتشخيص، كفايات إعداد اخلطة الرتبوية الفردية، كفايات تتعلق بتنفيذ اخلطة التعليمية الفردية، 

 كفايات االتصال باألهل.

هدفت إيل التعرف على املبادئ و  )Denng( ها دنجا أجرة دارس)2004(كما ذكر القمش 

الكفايات الضرورية ملعلم التالميذ املعوقني فكرياً لكي حيقق التدريس الفعال، وقد مت حتديد التعرف على 
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السلوك املدخلي وقياس مستوي األداء احلايل للتلميذ، وإعداد اخلطط الرتبوية والتعليمية الفردية،واالنتقال 

وتعزيز االستجابات  بني خطوات التدريس من األسهل إيل األصعب، وتقدمي التغذية الراجعة،

وكذلك توظيف أساليب التدريس وفق مبادئ التعلم العامة واخلاصة مجيعها متثل أهم  الصحيحة،

العناصر األساسية يف الكفاية املهنية للتدريس الفعال. 

من خالل العرض السابق جند انه يتفق املربون على أن املعلم الفعال هو الذي ميتلك كفايات 

أساسية معينة حىت يتمكن من أداء مهمته بشكل صحيح وفعال وان اختلفوا يف كيفية حتديد تلك 

الكفايات إال أننا جند إما مجيعها تشرتك يف أمهية توظيف كل اإلمكانيات من  حتسني عملية التدريس 

الصفي وجعله فعاالً ونشطاً، من خالل التخطيط واإلعداد اجليد والعمل على مواجهة التحديات 

واملشكالت واليت ميكن أن تعيق ممارسات التعلم واالندماج يف األنشطة احملددة واملخطط هلا بطريقة 

منظمة وحيوية،حيث إن برامج ومناهج ذوي االحتياجات اخلاصة ختتلف عن برامج ومناهج التالميذ 

العاديني من جانب حمتوى تلك الربامج وطرائق تدريسها، ففي الوقت الذي يوضع فيه منهج عام مشرتك 

لصفوف التالميذ العاديني ويدرسون مجيعاً بالطريقة نفسها، جند أن بناء منهج لذوي االحتياجات  

 يأخذ شكالً فردياً، حيث يتضمن عدداً من األبعاد واملهارات اليت ◌ً اخلاصة وخاصة املعاقني فكريا

تشكل يف جمموعها املادة العلمية، إذ ترتبط حاجة التلميذ بنوع اإلعاقة ودرجة حدة اإلعاقة. 

وعلى ضوء ذلك فإنه يتحتم على معلمي الرتبية الفكرية أن ميتلكون كفايات مهنية تساعدهم 

حيث أن التالميذ املعاقني فكرياً يعانون من )،2002(على حتقيق مهماتم التعليمية والرتبوية اخلطايبه

قصور يف قدراتم العقلية، فإن عملية تعليمهم لن تكون سهلة وذلك نتيجة للصعوبات اليت لديهم، لذا 

 أشاروا أن طرق التدريس املستخدمة معهم  تستند على ما اتفق )2009( احلديدي واخلطيباجند أن 

 والذي )Diagnostic Prescriptive Approach(على تسميتة باملنحى التشخيصي العالجي

يتضمن تشخيص املشكلة، ووضع اخلطة ملعاجلتها وذلك بإتباع اخلطوات إيل: 

 أداءه من خالل مجع متقييم التلميذ قبل البدء بالعملية التدريسية حيث يقوم املعلم بتقيي -

املعلومات باستخدام االختبارات الرمسية واملالحظة املباشرة. 
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التخطيط للتدريس بناء على املعلومات اليت مجعها املعلم عن أداء التلميذ لوضع اخلطط  -

التعليمية الفردية. 

تنفيذ اخلطة التدريسية حيث توضع اخلطة موضع التنفيذ وتوظف االسرتاتيجيات التعليمية  -

لتنفيذها. 

تقييم فاعلية التدريس حيث يقوم املعلم بتقييم أداء التلميذ ملعرفة مدي التقدم الذي حدث  -

وذلك يف ضوء املعايري اليت مت حتديدها يف اخلطة. 

وحىت يكون املعلم فعاالً يف تدريسه للتالميذ املعاقني فكرياً البد أن يكون  متمكناً من كفايات 

أساسية يف جمال الربامج واألنشطة التعليمية واليت تعتمد على مبدأ األسس اليت ميكن تصنيفها يف ثالثة 

: يجماالت رئيسية  وه

 تخطيط البرامج واألنشطة التعليميةالكفايات المهنية في :رابعا
)Professional Competence to Plan Programs and Educational 

Activities( :

التخطيط أسلوب علمي يهدف إيل دراسة اإلمكانيات واملوارد املتوفرة والزمن وحتديد اإلجراءات 

واستغالهلا من أجل حتقيق األهداف والغايات، حيث انه عملية اإلعداد املسبق لألهداف التعليمية، 

 أهداف حمددة قويتم فيها وضع إطار شامل للخطوات واإلجراءات واألساليب املستخدمة من  حتقي

مسبقاً وخالل فرتة زمنية معينة والتأكد من درجة بلوغ تلك األهداف.ونتيجة للتباين يف قدرات التالميذ 

املعوقني فكرياً يف الصف الواحد فإن األهداف التعليمية هلم ليست واحدة، لذلك فإن التخطيط عنصر 

 اليت يتم اختاذها عند تمهم من عناصر العملية التعليمية، كما أنه ينظم جهود املعلم حيث أن القرارا

التخطيط للتدريس تتعلق مبا سيتم تدريسه، وكيفية تنفيذه، وما هي التوقعات الفعلية للمعلم احلديدي 

). 2005واخلطيب (
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وتتمثل أمهية التخطيط ملعلم الرتبية الفكرية يف انه يساعد املعلم يف حتديد األهداف اليت يود أن 

حيققها مع  التالميذ، كما أنه يوجه املعلم يف تنظيم األنشطة ويبعده عن االرجتالية والعشوائية حيث انه 

حيول عمل املعلم إيل نسق من اخلطوات املنظمة املرتابطة،املصممة لتحقيق أهداف جزئية ضمن إطار 

أمشل ألهداف التعليم، كذلك يساعد املعلم يف توزيع الوقت بشكل متوازن حبيث ال يتجاوز أية جوانب 

أساسية يرغب يف تغطيتها بالتايل االستفادة من الوقت بشكل أمثل، وان التخطيط اجليد يؤدي إيل 

وضوح الرؤية أمام املعلم حبيث أنه يساعده على حتديد دقيق خلربات التلميذ السابقة وأهداف التعليم 

احلالية،ومن مث ميكنه من رسم أفضل اإلجراءات املناسبة واختيار األساليب والوسائل واألنشطة املناسبة 

وتقدمي التغذية الراجعة لتنفيذ التدريس وتقوميه، كما يؤدي إيل منو خربات املعلم العلمية واملهنية بصفة 

دورية مستمرة وذلك ملروره خبربات متنوعة أثناء القيام بتخطيط الدروس وهذه اخلربات تتباين وختتلف من 

تلميذ آلخر، وبناء على ما سبق اإلشارة إلية من أن عملية التخطيط تربط عادة بني اإلمكانيات واملوارد 

 أن ذلك يعين أن التخطيط ثواألهداف والزمن وذلك من اجل حتقيق أهداف وغايات كربي حي

للتدريس للمعوقني فكرياً يتحدد ضمن ثالثة أنواع وهي: 

- تخطيط طويل المدى: 

اليت يتم التخطيط هلا على  )Long-Term Objective(وهو تلك األهداف طويلة املدى 

 جيب أن تكون األهداف موجة حنو التالميذ وتليب احتياجاتم، مرتبطة ث، حي)مدى(سنوي، فصلي

 تكون قابلة للقياس وأن تكون مصاغه صياغة إجرائية صحيحة يف كباألهداف العامة للرتبية كذل

)، كما جيب أن حتوى 2001عبارات أقل عمومية، فهي متثل النتائج املتوقعة من عملية التعلم سامل(

املواد واألجهزة الالزمة للتدريس األدوات اليت سوف يتم استخدمها وأساليب التقومي. وذلك ألن كل 

هذه األمور تستغرق وقتاً يف الغالب إلعدادها، لذا فإن إغفاهلا من جانب املعلم يعين االنتظار حىت وقت 

التدريس لتجهيزها مما يؤدي إيل إلغاء بعض األهداف نظراً لعدم توفر الوقت الالزم لإلعداد. 

- تخطيط قصير المدى: 
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 فهو التخطيط الذي يتم )Short-Term Objectives(وهو تلك األهداف قصرية املدى 

لفرتة بسيطة من خالل أهداف سلوكية إجرائية أو أدائية قابلة للقياس واملالحظة، إذ يتم حتديدها من 

خالل جتزئة األهداف طويلة املدى إيل العناصر املكونة هلا،وتصاغ يف عبارات تصف أداء التلميذ الذي 

ميكن مالحظته من خالل إحداث تغري يف سلوكه، ويقصد بأداء التلميذ هو استجابته إيل ما ميكن 

مالحظته وقياسه يف الاالت املعرفية أو الوجدانية أو املهاريه، وتكون نتيجة للتعلم احلاصل داخل 

الصف، وبناء عليه فهي أهداف مباشرة وحتقيقها قريب املدى وختدم اهلدف طويل املدى وتسري يف 

 ).Lerner, 1996.(اجتاهه

- تخطيط يومي: 

 اليت حيتاج إليها املعلم يف عمله اليومي )Daily-Objectives(وهو تلك املهارات اليومية 

وذلك الجناز نشاط تعليمي لدرسه،حيث أن ختطيط الدروس اليومية هو ألف باء التدريس 

) ويتطلب منه حتضري األساليب واملواد وتسجيل مدى تقدم التالميذ بشكل يومي، لذا 2003الفتالوي(

جيب على املعلم أن يتبع خطوات حمددة يف صياغة خطة الدرس. حيث يعد التخطيط اليومي للدرس 

من الكفايات املهنية املهمة للمعلم ومن العوامل األساسية يف جناح تدريسه ملا هلا من دور فعال يف 

 والوسائل التعليمية وجتعله على وعي تام مبا يريد ةتسهيل عمله،وتسهيل عملية انتقاء اخلربات الالزم

حتقيقه وتسهل عملية التقومي واختيار األداة املناسبة حيث يري كثري من الرتبويني إن جناح املعلم يف 

التدريس يتوقف على إعداده اخلطط اليومية للدروس ويفضل أن تكون مكتوبة ال أن يعتمد وضعها يف 

 حيث أن خطة الدرس اليومية هي أطار منظم يسري على مجه املعلم يف )،Flint, 1996(الذهن

التدريس،وحيرص على اجنازه بشكل دقيق يعزز ما يهدف إلية من فعالية وجناح التدريس. 

 إن كفاية التخطيط اليومي اجليد تتضمن كفايات فرعية جيب أن )2004(وذكر قرشم وآخرون

يكون معلم الرتبية الفكرية قادراً على أدائها بأسلوب علمي حىت تكون طرق تدريسه ذات فاعلية يف 

إحداث التغري املطلوب يف سلوك التلميذ وهي: 
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-كفاية صياغة أهداف الدرس حبيث جيب أن يصوغ أهداف الدرس صياغة إجرائية قابلة للقياس، 

مبا يتالءم مع مستوى خربات التلميذ وحسب درجة وشدة اإلعاقة، حبيث تكون تلك الصياغة 

واضحة وحمددة حىت ميكن حتقيقها خالل زمن احلصة الدراسية، حيث أن صياغة األهداف حتمي 

املعلم من التخبط والعشوائية وتنقسم األهداف إيل ثالثة أنواع: األهداف املعرفية، األهداف 

املهاريه، األهداف الوجدانية. 

-كفاية حتديد الوسائل التعليمية للدرس حبيث حيدد الوسيلة التعليمية املرتبطة باألهداف واليت تعمل 

على استثارة اهتمام التلميذ، بان تكون خالية من التفصيالت غري الضرورية اليت تؤدي إيل تشتت 

االنتباه. 

- كفاية حتديد األنشطة التعليمية املرتبطة بأهداف الدرس وتتناسب مع قدرات وميول التلميذ، 

 يف الفصل. ذمشوقة متنوعة تعمل على إتاحة الفرصة للمشاركة جلميع التالمي

-كفاية حتليل املادة العلمية إيل مكوناتا الفرعية من خالل معرفة أنواع االرتباطات بني خمتلف 

جوانبها، وذلك يتضمن االطالع على حمتوى الدرس، وحتديد املعلومات، واملفاهيم واملهارات، 

اليت يتوقع أما تناسب قدرات التلميذ، بالتايل يكون قادراً على اكتسابا. 

 األهداف، ة-كفاية اختيار إسرتاتيجية التدريس املناسبة واليت تتناسب مع حمتوى الدرس، وطبيع

 نوع ودرجة وشدة اإلعاقة، فقد يستخدم املعلم أكثر من إسرتاتيجية يف الدرس الواحد. عوم

-كفاية حتديد أساليب التقومي املناسبة لقياس مدى حتقيق األهداف حبيث تكون مرتبطة با، 

منوعه، بسيطة وموجزة،وتتناسب مع مستوى التالميذ. 

 Professional( : الكفايات المهنية في تنفيذ البرامج واألنشطة التعليميةًخامسا

Competence for the Implementation of Programs and Educational 

Activities( :
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على الرغم من أمهية التخطيط يف عملية التدريس وما يتضمنه من تأكيد على ضرورة امتالك 

املعلم لموعة من الكفايات اليت ترتبط باملمارسات أو اإلجراءات الفعلية اليت ينبغي علية إتباعها لتحقيق 

أهداف الدرس، إال أن تلك الكفايات يف حد ذاتا ليست كافية إلجياد املعلم الفعال يف غرفة الصف، 

إن عملية التنفيذ الفعلي للتدريس أمر خمتلف متام االختالف عند احلديث عنها أو التخطيط هلا، حيث 

تظهر فيها قدرة املعلم على تيئة التلميذ، وجذب انتباهه إيل الدرس حبيث يكون مهيأ ذهنياً وانفعالياً 

وجسمياً لالندماج يف الدرس والتفاعل مع املعلم يف املوقف التعليمي، والتواصل اجليد، والقدرة على 

 إلدارة الصف،وكذلك التنسيق بني زمن الدرس واألنشطة، والقدرة ةاستخدام الوسائل واألساليب املالئم

على ضبط السلوكيات غري املرغوبة والعمل على دعم السلوك االجيايب واملتابعة املستمرة ملستوى األداء 

الصفي،وتقدمي التغذية الراجعة ليشعر التلميذ باالجناز، إذن فهي جمموعة من السلوكيات اليت يظهرها 

املعلم خالل نشاطه التعليمي بدف حتقيق أهداف معينة وتظهر هذه السلوكيات من خالل املمارسات 

التدريبية للمعلم يف صورة استجابات انفعالية أو حركية أو لفظية تتميز بعناصر الدقة والسرعة يف األداء 

 هي احد س إن كفاية تنفيذ التدري)2008 (والتكيف مع ظروف املوقف التعليمي، فقد ذكر يوسف

أهم جماالت التدريس بوجه عام، حيث تشتمل جمموعة من الكفايات الفرعية اليت ينبغي للمعلم 

) إيل أن عملية 2005 (امتالكها كي ميكنه تنفيذ مراحل وإجراءات خطة التدريس، كما أشار راشد

تنفيذ التدريس متثل مرحلة العمل الفعلي للخطة اليت قام املعلم بإعدادها حيث يتم من خالل هذا 

التنفيذ ترمجة األهداف التعليمية واألنشطة التعليمية إيل سلوكيات ومهارات بدف حدوث تغري يف 

سلوك املتعلم نتيجة ملا مت اكتسابه داخل الصف، ولتنفيذ التدريس الفعال للربامج واألنشطة التعليمية فإن 

األمر يتطلب العمل على األيت: 

 القدرة على ضبط الصف وتوفري النظام واهلدوء بطريقة تربوية لتنسجم مع - تهيئة البيئة الصفية:

 ينظم التالميذ بطريقة متكن املعلم  من متابعتهم ثاألهداف التعليمية واحملتوى التعليمي، حبي

 على ضبط املثريات واملتغريات اليت ميكن أن تؤثر وتعمل على تشتت لباستمرار، والعم

االنتباه،كذلك تنظيم وتوزيع الوقت وضبط خمرجات عملية التعلم. 
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 عند حتديد احملتوى البد من مراعاة مبدأ الشمولية حبيث يعمل املعلم على جذب - تقديم المحتوى:

انتباه التلميذ إيل الدرس اجلديد وربطه باخلربات السابقة وذلك يتم  من خالل توجيهه للموقف 

اجلديد باستخدام املثريات املتنوعة حيث أن العديد من مشكالت التعلم اليت تواجه التلميذ املعاق 

فكرياً ترجع إيل االنتباه اخلاطئ ملثريات غري مرتبطة باهلدف التعليمي، هذا باإلضافة إيل االنتقال 

التدرجيي من املهارات البسيطة إىل األكثر تعقيدا، وتعريفه بأهداف الدرس حبيث يتم اختيار 

موضوعات ذات صلة به إذ يتطلب ذلك املبدأ الرتكيز على اجلوانب املعرفية، واالجتماعية، 

واالنفعالية، واألدائية، والعمل على استثارة دافعية التلميذ للتعلم من خالل تنوع املثريات عن طريق 

التغري املقصود يف عرض الدرس واستخدام الوسائل األدوات املناسبة للهدف يف املوقف التعليمي  

) وكذلك تنمية مهارات التفكري عن طريق التعلم املباشر، واستخدام التعزيز مبعدل 2003زيتون(

حمدود وذلك من خالل مساعدة التلميذ على العمل وإعطاءه الوقت الكايف وتزويده بالتغذية 

الراجعة الفورية وذلك الن التلميذ يكون أكثر قابلية للتعلم عندما ال يزال يف املوقف التعليمي،فقد 

 حيث تدعم األداء بأن تسمح )Supportive feed back(تكون تلك التغذية الراجعة مدعمة 

 Corrective feed(للتلميذ مبعرفة مدى صحة ما قام به، أو أن تكون التغذية الراجعة مصححه

back(  حيث يقوم املعلم بتصحيح أداء التلميذ بان تسمح له بان يعرف أن ما قام به ليس

صحيحاً ويف الوقت ذاته تزوده مبا هو صحيح من قبل املعلم. 

 وذلك ألن التالميذ ذوى اإلعاقة الفكرية ال يتعلمون بنفس السرعة نتيجة - ضبط سرعة التدريس:

للتباين يف القدرات فعلى املعلم أن يضبط التدريس مبا يتفق مع االحتياجات الفردية للتلميذ وحىت 

حيافظ على مستوى من الدافعية للتعلم ، لذا البد من تدريس احملتوى لدرجة اإلتقان، من خالل 

استخدام مداخل بديلة ليصل إيل أفضل املداخل يف التدريس،وان يوفر الفرصة الكافية ليكتسب 

التلميذ اهلدف ويعممه. 

 حيتاج املعلم إيل تكييف األساليب التدريسية أو توظيف أدوات مساعدة، أو - تكييف التدريس:

 تتكييف وتعديل الوسائل التعليمية التقليدية لتحقيق األهداف التعليمية والتدريبية، وقد أشار
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 إيل إن تكييف التدريس "يستهدف متكني التالميذ من التعلم بالرغم )2005احلديدي واخلطيب(

من جوانب الضعف أو العجز لديهم، حيث يشري إيل مجلة من اإلجراءات املختلفة اليت تتضمن 

تعديل طرق التدريس، أو التعديل يف البيئة التعليمية، أو املتطلبات األكادميية، أو العملية التدريسية 

ذاتا".  

 وتظهر فيها قدرة املعلم على إماء الدرس حيث أما متثل النشاط اخلتامي ملوضوع - إنهاء التدريس:

الدرس من خالل جمموعة من السلوكيات اليت تصدر عن املعلم وذلك ملساعدة التالميذ على تنظيم 

 أن املعلم يقوم خالل هذه املرحلة بتجميع )2005(املعلومات اليت اكتسبوها، فقد ذكر حممود

النقاط الرئيسية املهمة اليت يف املوقف التدريسي،حيث يتم بلورة اخلربات التعليمية اليت مر با 

التلميذ،وتوضيح ما بينها من عالقات وروابط.     

 :الكفايات المهنية في تقويم البرامج واألنشطة التعليميةسادسا
)Professional Competence to   evaluate Programs and 

educational activities(: 

يعد التقومي أحد أضالع مثلث التدريس فهو مكون أساسي من مكونات التدريس و جزء هام 

 عملية شاملة توضح للمعلم مدى النجاح يف حتقيق وللتدريس الفعال للتالميذ املعوقني فكرياً، فه

أهداف التدريس مما يساعد على كشف نواحي القوة والضعف. 

التقومي بأنه "عملية حتديد مدى التحقيق الفعلي لألهداف  )Tyler, 1949(فقد عرف تايلر 

أيضا بأنه "ذلك اجلهد الكبري واملستمر للبحث يف اثر  )Doll, 1982(الرتبوية"،كما عرفه دول

االستفادة من احملتوى الرتبوي والعمليات يف حتقيق أهداف واضحة"، إن عملية التقومي هي إجراء يتم من 

خالله معرفة مستوى أداء التلميذ يف جمال املعلومات واملهارات والسلوكيات املستهدفة واليت مت تدريبه 

 إيل عملية التقومي "هي تلك العملية اليت )2003 وسامل(د)"،كما أشار سي28عليها(القواعد التنظيمية:

حيكم با على مدى جناح العملية الرتبوية يف حتقيق األهداف املنشودة ومعرفة مدى حتقق التغريات 

) أن التقومي" هو العملية املستمرة 2004املرغوبة يف سلوك املتعلم" من جانب آخر ذكر قرشم وآخرون(
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اليت ميكن من خالهلا معرفة ما حتقق من األهداف وما مل يتحقق وبيان نواحي القصور والقوة يف عناصر 

العملية التعليمية،بالتايل ميكن عالج جوانب القصور والتأكيد على نقاط القوة". 

 التقومي يف الكتابات الرتبوية إال انه يالحظ من حتليل تلك فوعلى الرغم من تعدد تعار ي

التعاريف توفر قدر كبري من االتفاق بينها يف حتديد اخلصائص املميزة للتقومي من أمهها: 

التقومي عملية منهجية منظمة هادفة.  -

يعتمد على مجع البيانات عن جماالت العمل الرتبوي باستخدام أساليب وأدوات متعدده.  -

 على مواصفات موضوع التقومي يف ضوء معايري Value Judgmentيعىن بإصدار حكم قيمة  -

Norms أو حمكات Criteria .حمدده 

وبناء على ذلك فإننا نستطيع القول بأنه إذا كانت الرتبية هي عملية تنمية القدرة والسلوك يف 

اجتاه أهداف مرغوبة، فإن عملية التقومي هي األداة اليت متكن من الوقوف على مدى حتقيق تلك 

 اليت يستطيع من خالهلا املعلم توظيف املعلومات املتعلقة بالربنامج الرتبوي وتصنيفه ةاألهداف، والعملي

واحلكم علية متهيداً لتحديد البدائل املساعدة، فهي عملية تشخيصية عالجية مستمرة يفرتض أن حتسن 

أداء الربنامج التعليمي وتزيد من قابليته للتطوير والتعديل. 

) إيل املساعدة يف الكشف عن 2006وتدف عملية تقومي الربامج واألنشطة كما أشار مسعود (

 مما ه يف جمال املعلومات واملهارات السلوكية، وحتديد قدراته واستعداداتحاجات التلميذ املعاق فكريا

يساعد على تنميتها وزيادتا، كذلك املساعدة يف حتديد مسار حدوث التعلم، وتوفري معلومات وافية 

وصحيحة عن مستوى تقدم التلميذ ومدى حتقيقه لألهداف التعليمية احملددة،قدرته على تعميم ونقل أثر 

التعلم من خالل املتابعة والتقومي املستمر،كذلك التعرف على نواحي القوة والضعف يف حتصيل التلميذ 

والعمل على تدعيم نقاط القوة،والسعي لعالج نقاط الضعف وتالفيها، باإلضافة إيل متكني املعلم من 

اكتشاف مدى فعالية جهده وجناح األساليب والطرق واالسرتاتيجيات اليت يستخدمها يف إحداث نتائج 

التعلم املرغوب فيه،بالتايل اختاذ القرار املناسب حول تطوير طرق تدريسه والعمل على تعديل وتطوير 

  مبا يتناسب مع حاجات التلميذ،كذلك أشار يسليديك اجلوزينتتلك األساليب واالسرتاتيجيا
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)Ysseldyke , Algozzine , 1990( إن اهلدف الرئيس ملمارسات التقومي هو حتديد مشكالت 

التعلم وما قد تؤدي إلية من تغريات تعليمية حبيث تستخدم البيانات لتحسني التعلم،كما انه الطريقة 

الوحيدة لتحديد فاعلية التعلم من خالل مجع البيانات. 

يتضح لنا من خالل استعراض أهداف عملية التقومي بأنه تتحدد جماالت التقومي يف مجيع عناصر 

ومكونات عملية التدريس حيث ينبغي تقومي التلميذ معرفياً وعقلياً ومهارياً ونفسياً وسلوكياً، وكذلك 

تقومي أداء املعلم نفسه، وتقومي  حمتوى الربنامج أو النشاط التعليمي، وتقومي أساليب وطرق تدريس 

احملتوى، وتقومي الوسائل التعليمية املستخدمة واألنشطة املصاحبة، وتقومي وسائل وأساليب تقومي الربنامج 

التعليمي، وتقومي بيئة الصف،ومن اجلدير بالذكر أن هناك أمناط خمتلفة من التقومي يتم استخدمها يف 

جمال اإلعاقة الفكرية لتقومي املخرجات التعليمية وهي: 

 (Pre- Evaluation)-التقويم القبلي 

 يهدف إيل حتديد ثهذا النوع من التقومي له أمهية خاصة للمعلم قبل أن يبدأ التدريس، حي

مستوى أداء التلميذ احلايل قبل القيام بعملية التعليم وذلك للكشف عن جوانب القوة والضعف لدى 

 الوقوف على النقطة اليت يبدأ منه املعلم، وحتديد مستوى قدرات واهتمامات وميول كالتلميذ، كذل

واستعدادات التلميذ لتعلم املهارات واملعلومات، هذا باإلضافة إيل الكشف عن املشكالت واملعوقات 

اليت تعيق عملية التعلم، ومن األدوات اليت ميكن استخدمها يف هذا النوع من التقومي اختبارات ومقاييس 

الذكاء، اختبارات ومقاييس السلوك التكيفي، االختبارات واملقاييس التحصيلية. 

 (Formative Evaluation)- التقويم التكويني أو البنائي المستمر 

ويسري هذا النوع من التقومي جنبا إيل جنب مع التدريس، حيث ميد املعلم مبعلومات عن مدى 

 أنه "يبدأ مع بداية عملية التعلم ويستمر حىت مايتها"، فهو يعد )2006تقدم التلميذ وقد ذكر مسعود(

تغذية راجعة للتلميذ ويف الوقت ذاته يستطيع املعلم أن يوجه التدريس وان يديره بأسلوب أفضل يؤدي 

إيل أن اهلدف من التقومي التكويين هو تقومي  )2005إيل حتسينه،حيث أشارت احلديدي واخلطيب(

مكونات الربنامج التعليمي وعناصره وذلك من خالل اختيار أفضل طريقة لتنفيذ التدريس وإدارته، ومن 
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اإلجراءات اليت ميكن للمعلم استخدمها يف هذا النوع من التقومي املناقشات الصفية، املالحظة، التمارين 

واألنشطة، الواجبات املنزلية. 

 (Summative Evaluation)- التقويم الختامي أو التجميعي 

 يهدف إيل إصدار احلكم ثويقوم على مبدأ تقومي عملييت التعليم والتعلم بعد انتهائها، حي

بصورة مائية على خمرجات عملية التدريس ومن مث حتديد مدى التقدم الذي أحدثته خربات التدريس 

ومدى اقرتابا أو ابتعادها عن املستوى الذي مت حتديده ضمن األهداف،حيث يهدف إيل الوقوف على 

مدى جناح املعلم يف حتقيق األهداف التعليمية ومن خالل تلك املعلومات اليت يقدمها هذا النوع من 

التقومي يستطيع املعلم أن حيدد مستوى أداء التلميذ بالتايل اختاذ القرار املناسب بشان وضعة 

التعليمي،وميكن للمعلم استخدام االختبارات احملكية أو املعيارية املرجع،أو مقاييس سالمل 

التقدير،والسجالت تقدم التلميذ.  

وبناء على ذلك جند أن التقومي يعمل على أن يصحح املعلم مساره بتدعيم جوانب القوه ومعاجلة 

جوانب الضعف، ويتزايد االهتمام يف الوقت الراهن بعمليات التقومي الرتبوي يف جمال اإلعاقة الفكرية 

نتيجة لموعة متعددة من العوامل املتداخلة من أبرزها احلاجة إيل معرفة مدى فاعلية الربامج واألنشطة 

 حبيث يصمم نظاماً يتواءم مع وذلك على ضوء املعايري اليت مت اعتمادها يف اخلطةاليت تقدم للتلميذ، 

قدراته وإمكانياته من خالل حتديد أنشطة متنوعة تتصف باملرونة والسهولة يف التنفيذ،والعمل على إجياد 

اسرتاتيجيات تدريسية بديلة،واستخدام مصادر تفريد التعلم ملعرفة مدى اجناز التلميذ، وتقومي العملية 

 وحتليل النتائج لتحديد مواطن القوة ةالتعليمية ككل واليت تتضمن تصميم االختبارات واألنشطة التقوميي

والضعف يف الدرس، وذلك من توفري مساعدة إضافية والتدخل العالجي الالزم. 
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الفصل الثالث 
الدراسات السابقة 

 مقدمة: 

سوف تتناول الباحثة يف هذا الفصل الدراسات ذات العالقة مبوضوع الدراسة احلالية وهو 

استخدام  اإلنرتنت يف جمال تطوير الكفايات املهنية للمعلمني ومن هذه الدراسات. 

أوالً : في مجال تربية وتعليم العاديين: 

) دراسة حول Scauder, 1994(  أجري شاودرفيما يتعلق بواقع استخدام االنترنت

استخدام اإلنرتنت من جانب األساتذة اجلامعيني يف كل من الواليات املتحدة األمريكية و اسرتاليا 

 يستخدمون اإلنرتنت،يف حني يتصدر األساتذة ذوى %)39(وبريطانيا،حيث أوضحت النتائج أن نسبة

أن هدفهم من استخدام  %)92(التخصص العلمي قائمة املستخدمني،كما أوضحت النتائج إن

يستخدمونه للبحث عن معلومات واحلصول على  %)14(اإلنرتنت هو استخدام الربيد االلكرتوين، وأن

بيانات تتعلق بالدوريات واألحباث. 

 إيل تقصي اجتاهات معلمي ومعلمات املرحلتني األساسية )1997( وسعت دراسة طوالبه

والثانوية حنو احلاسب اآليل واإلنرتنت واستخدامه كوسيلة تعليمية تعلميه، حسب عدد من املتغريات 

 معلمة مت استخدام االستبانه )136( معلماً و)144(العمر،اجلنس،وقد تكونت عينة الدراسة من 

كأداة،وأظهرت نتائج الدراسة أن لدى أفراد العينة اجتاهات اجيابية بشكل عام حنو استخدامه،يف حني مل 

تظهر النتائج اختالفاً الجتاهات أفراد العينة تبعا للمتغريات السابقة،كما أظهرت النتائج حاجة األفراد 

 احلاسب اآليل خاصة يف جمال استخدام اإلنرتنت.  تإيل التدريب على استخداما

 معرفة واقع استخدام اإلنرتنت من قبل أعضاء هيئة التدريس إيل )1998(بوعزة  و مهشريهدفت

من أعضاء هيئة % 37جبامعة السلطان قابوس وقد توصلت إىل جمموعة من النتائج أمها: أن حوايل 

التدريس باجلامعة يستخدمون اإلنرتنت، ومن أبرز خدمات اإلنرتنت اليت يستخدمها أعضاء هيئة 
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التدريس الربيد االلكرتوين وبرامج احملادثة واستخدام حمركات البحث يف قواعد املعلومات من خالل 

Yahoo, Info, seek, Excite  تطوير مهاراتم يف عملية التعليم وأشارت النتائج  إيل فعاليتها يف

 والتعلم، وتطوير مهاراتم البحثية بشكل فعال.

 يف اإلنرتنت هدفت إىل التعرف على واقع استخدام املعلمني )Henry, 1998(دراسة هنري 

 الفصول الدراسية  من معلمي معلم)2250(املدارس األمريكية العامة، تكونت عينة الدراسة من حوايل

 مرحلة الصف الرابع إىل الصف الثاين عشر حيث كان من أهم أهدافها فحص اجتاهات املعلمني حنو من

اإلنرتنت، والتعرف على معدل استخدام املعلمني لالنرتنت، وعلى أثر اخلربة املهنية على استخدام 

اإلنرتنت، وعلى أثر استخدام انرتنت على طريق وأساليب التدريس، أشارت نتائج الدراسة إىل أن 

 احلصول على موارد ومعلومات الستخدامها اجل من املعلمني يستخدمون اإلنرتنت وذلك من %)68(

 يستخدمون اإلنرتنت على أساس أسبوعي أو أكثر، أما فيما يتعلق %)28(يف التدريس، وأن نسبة 

 من املعلمني يستخدمون اإلنرتنت وذلك لالتصال من خالل الربيد %)33(باجلانب املهين وجد أن 

 %)90(االلكرتوين والبحث عن املعلومات، ويعترب اإلنرتنت مصدر أساسي للمعلومات من وجهة نظر 

 ميكنهم استخدام حمرك البحث على %)62(كذلك توصلت الدراسة إىل أن حوايل ،من املعلمني

 من املعلمني أشاروا إىل أمم يستخدمون اإلنرتنت من  تطوير أدائهم املهين %)41(اإلنرتنت، وأن 

 ضمن فريق العمل.

  إىل استقصاء آراء أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك فيصل)2001(وهدفت دراسة النجار 

 اإلنرتنت يف البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس من خالل إلقاء  شبكة  واقع استخدامحول

 من الذكور )345(الضوء على خدمات وتطبيقات اإلنرتنت والتعريف با، حيث بلغ عدد أفراد العينة 

  من أفراد العينة يستخدمون%)56.2( أشارت النتائج إىل أن ،حيثواإلناث موزعني على أربع كليات

 يف البحث عن املراجع واملصادر  اإلنرتنت يستخدمون%)85.4و( ، البحث العلميبدف اإلنرتنت

 تعزى إىل اجلنس، وإىل اإلنرتنت كما أشارت النتائج إىل وجود فروق دالة إحصائياً يف استخدام ،البحثية

 أن من أهم معوقات استخدام اإلنرتنت نقص  ايلالرتبة العلمية لعضو هيئة التدريس، وأظهرت النتائج

 اخلربة يف استخدامه وعدم توافر التدريب املناسب ألعضاء هيئة التدريس.
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 إىل التعرف على واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس )2002(سعت دراسة الشرهان كذلك 

بكلية الرتبية جامعة امللك سعود للحاسب اآليل والتعرف على مدى معرفة أعضاء هيئة التدريس 

 للمستخدم، باإلضافة إىل حتديد املعوقات اليت حتد من استخدام تقدمها اإلنرتنتباخلدمات اليت 

 من أفراد عينة %)64(اإلنرتنت من قبل أعضاء هيئة التدريس، وقد توصلت نتائج الدراسة إىل أن 

من أفراد عينة الدارسة ال تستخدم اإلنرتنت، %)75(الدراسة ال تستخدم احلاسب اآليل إطالقاً، وأن 

 رغم اتفاقهم على ضرورة استخدامه يف جمال التعليم والتعلم.

 بدراسة هدفت إيل معرفة واقع استخدام اإلنرتنت لدى أعضاء هيئة )2003(قام احلازمي 

التدريس وطالب كليات املعلمني مبنطقة مكة املكرمة، وذلك فيما يتعلق بنسب املستخدمني لالنرتنت 

يف تلك الكليات،ومدى استخدامهم، والصعوبات اليت يواجهوما عند االستخدام، ومدى أمهية 

استخدام اإلنرتنت يف التعليم والتدريب،كذلك الكشف عن أهم املعوقات اليت تواجههم، باإلضافة إيل 

ابرز الطرق اليت تؤدى إيل تفعيل وزيادة استخدام اإلنرتنت من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.استخدمت 

 )249(الدراسة املنهج الوصفي حيث مشل جمتمع الدراسة فئتني،أعضاء هيئة التدريس وبلغ عددهم 

، توصلت الدراسة إيل نتائج أمهها: أن طالباً ) ٤۷۲(  وبلغ عددهموطالب الرتبية امليدانية عضواً، 

 من طالب الرتبية )44,7%() من أعضاء هيئة التدريس يستخدمون اإلنرتنت يف حني إن %66,7(

امليدانية يستخدمون اإلنرتنت.أن أعلى نسبة ملستخدمي اإلنرتنت من أعضاء هيئة التدريس 

 وجود فروق ذات )،71,2%( باملقابل فإن أعلى نسبة من طالب الرتبية امليدانية بلغت)79,7%(بلغت

داللة إحصائية يف معدل االستخدام ترجع إيل متغريات الكلية، والتخصص، وامتالك حاسب إيل، عدم 

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف أمهية استخدام اإلنرتنت،أن استخدام الربيد االلكرتوين والرغبة يف 

 اإلنرتنت لدى جمموع أفراد عينة تاحلصول على املعلومات الرتبوية، وقراءة الصحف من أبرز استخداما

الدراسة،وان ابرز املعوقات يف استخدام اإلنرتنت نقص املعلومات عن خدماته، عدم تلقي التدريب 

الكايف،يف حني إن أهم املقرتحات لزيادة تفعيل االستخدام عقد دورات تدريبية والتوعية بأمهية اإلنرتنت 

 يف العملية التعليمية والرتبوية.
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دراسة هدفت إيل حتديد واقع استخدام اإلنرتنت يف مراكز التعلم لدعم  )2003(وأجرى الرويلي 

التدريس، واملعوقات اليت حتدها، ومعرفة الفروق يف االستخدام حسب متغريات املؤهل العلمي 

والتخصص، وسنوات اخلربة يف التدريس، ومستوي اخلربة يف استخدام احلاسب اآليل، من وجهة نظر 

 طالباً )177( معلماً، و)26(معلمي وطالب املرحلة الثانوية مبدينة الرياض،حيث مت توزيع استبانه على

وخلصت الدراسة بالنسبة للمعلمني إيل أن أغلبية أفراد العينة مستوى خربتم يف التعامل مع احلاسب 

 من املعلمني %)38.5( يف حني أشارت نتائج الدراسة إيل أن %)،65.4( اآليل متوسطة حيث بلغت

يقضون من ساعتني إيل اقل من أربع ساعات أسبوعيا يف استخدام اإلنرتنت، أن خدمات اإلنرتنت 

  متابعة األخبار وقراءة الصحف بنسبة%)،85.3( األكثر استخداماً هي زيارة املواقع بنسبة

 التعلم املستمر والبحث عن املعلومات بنسبة %)،73( استخدام الربيد االلكرتوين بنسبة %)،83.3(

 مث يلي ذلك %)،91.6(أما فيما يتعلق باملعوقات فإن كثرة النصاب يأيت املقدمة بنسبة  %)،71.3(

 %).90(كثرة األعباء اإلدارية واملكتبة بنسبة

 إيل تقصى أراء معلمي ومعلمات املدارس الثانوية من )2008(سعت أيضاً دراسة الل 

ختصصات علمية وأدبية وذوى خربة متنوعة يف جمال التدريس ومن بلدان خليجية خمتلفة(اململكة العربية 

السعودية، البحرين، عمان، اإلمارات العربية املتحدة) حنو توظيف شبكة املعلومات العاملية يف مدارس 

املستقبل، حيث استخدم الباحث املنهج الوصفي املقارن ومت تصميم استبانه لتقصى اآلراء، وقد تكونت 

 معلماً ومعلمة وتوصلت النتائج إيل أن آراء معلمي ومعلمات التخصص )1280(عينة الدراسة من

 سنوات يف جمال التدريس من اململكة العربية السعودية حنو )5(العلمي ذوى خربة التدريس أكثر من 

توظيف شبكة املعلومات العاملية أكثر اجيابية من بقية الموعات، كما بينت النتائج وجود فروق دالة 

إحصائياً ملتغري اجلنس حيث اتضح أن آراء املعلمني حنو توظيفها يف مدارس املستقبل أكثر اجيابية من 

آراء املعلمات. 

دراسة هدفت إيل التعرف على واقع استخدام معلمي الرتبية اإلسالمية  )2008(وأجرت البيماين 

يف احللقة الثانية من التعليم األساسي يف سلطنة عمان اإلنرتنت والصعوبات اليت تواجههم، تألفت عينة 
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 معلماً ومعلمة وقد استخدمت الباحثة االستبانه كأداة لدراستها، من ابرز النتائج )314( الدراسة من

،ونسبة الذين %)10.5(اليت توصلت إليها الدراسة أن نسبة املعلمني الذين يستخدمون اإلنرتنت يومياً

 كذلك %)،9,5( والذين ال يستخدمونه مطلقاً %)،79(يستخدمونه عند احلاجة فقط بلغت

 من أفراد عينة الدراسة على أن استخدام اإلنرتنت مهم جداً لالرتقاء باملستوى املهين %)72(يؤكد

واألكادميي. كان من أهم صعوبات استخدام املعلمني اإلنرتنت ضعف البنية التحتية مما يؤثر على 

االتصال، عدم وجود الفنيني يف املدارس للمساعدة يف االستخدام وعند حدوث األعطال، كذلك عدم 

توافر التدريب الالزم الستخدام اإلنرتنت، وعدم اإلملام باللغة االجنليزية، كما توجد فروق ذات داللة 

 يف واقع استخدام املعلمني اإلنرتنت تعزى ملتغري اجلنس لصاحل املعلمني، )0.05(إحصائية عند مستوى

يف حني ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استخدام املعلمني اإلنرتنت تعزى إيل متغري سنوات 

اخلربة، واملؤهل العلمي. 

 اجري كل من ستار وملهامي أما فيما يتعلق بمجاالت االستفادة من استخدام اإلنترنت

)Starr, Milheim, 1996( دراسة مسحية حول جماالت استخدام اإلنرتنت العديدة وأمهها الاالت 

البحثية واملعلوماتية والتدريسية وقد أظهرت النتائج تأكيد املشرتكني يف الدراسة على فائدة اإلنرتنت يف 

ميدان التعليم والبحث العلمي. 

) بدراسة حول استخدام اإلنرتنت من جانب أعضاء هيئة Klobas, 1996 وقامت كلوباس (

التدريس جبامعتني يف اسرتاليا حيث أوضحت الدراسة أن مجيع أفراد العينة يستخدمون اإلنرتنت جلمع 

املعلومات املرتبطة باملقررات اليت يدرسوما، وإمم يستخدمون خدمات اإلنرتنت مثل الربيد االلكرتوين، 

وجمموعات احملادثة والنقاش، وتبادل امللفات، وذلك لسهولة الوصول وسهولة االستخدام، وكذلك توفر 

مواقع للتسلية على الشبكة. 

 بدراسة ميدانية حول استخدامات اإلنرتنت يف جامعة )1997(وقام عليان والقسي 

البحرين،وقد أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني الكليات املختلفة فيما يتعلق 

 من أفراد العينة يستخدمون اإلنرتنت %)95.3(باستخدام اإلنرتنت،كما أظهرت النتائج أن نسبة
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للبحث عن املعلومات ألغراض كتابة الدراسات والبحوث، والربيد االلكرتوين، ومتابعة األخبار، وقراءة 

الصحف، وألغراض التسلية والرتفية، كما تبني من النتائج أن أكثر حمركات البحث استخداماً 

  (Yahoo, Lycos, Excite, Infoseek).كانت

 دراسة يف اجلامعات األمريكية حول )Lazinger, et Al., 1997(وأجري الزجنر وآخرون 

استخدام أعضاء هيئة التدريس لإلنرتنت تبعاً ملتغري الدرجة العلمية والتخصص،وقد أظهرت النتائج وجود 

عالقة عكسية بني استخدام اإلنرتنت والدرجة العلمية، كما أن أعضاء هيئة التدريس باألقسام العلمية 

أكثر استخداماً من أعضاء هيئة التدريس باألقسام األدبية، وأن أكثر خدمات اإلنرتنت استخداماً من 

قبل أفراد العينة الربيد االلكرتوين حيث يستخدم لتبادل املعلومات، كما دلت النتائج على أن أكثر 

خدمات اإلنرتنت استخدماً القوائم الربيدية، وجمموعات األخبار، وتبادل امللفات حيث تستخدم بشكل 

أكرب من قبل أعضاء هيئة التدريس باألقسام العلمية. 

حتديد العوامل الرئيسية اليت تؤثر  على )Wang & Jinbo, 1998(وانج وجينبوركزت دراسة 

التعرف على جماالت و يف البحث العلمي  اإلنرتنتعلى استفادة أعضاء هيئة التدريس بالكليات من

 يف البحث وذلك من خالل دراسة مقارنة بني أعضاء هيئة التدريس بالكليات يف  اإلنرتنتاالستفادة من

وتوصلت  كل من الواليات املتحدة األمريكية والصني، استخدما الباحثان استبانه جلمع البيانات،

 تستخدم الربيد االلكرتوين لتبادل ناألمريكيو من جمموعة %)94.3(الدراسة إىل النتائج إيل: أن 

 تستخدم الربيد %)45.8(املعلومات مع اآلخرين، يف حني أن جموعة الصني حصلت على ما نسبته 

 من جمموعة األمريكيني تستخدم مواقع الويب للبحث عن املعلومات، باملقابل %)86.2(االلكرتوين، و

 من %)62( من جمموعة الصني تستخدم مواقع الويب للبحث عن املعلومات، و%)31.6(جند أن 

 من جمموعة الصني تستخدم %)25.9(جمموعة األمريكيني تستخدم جمموعات النقاش يف حني أن 

 من جمموعة األمريكيني تستخدم جمموعات األخبار للحصول على %)8.5(جمموعات النقاش، و

  يف جمال جمموعات األخبار.%)38.6(املعلومات، باملقابل حصلت جمموعة الصني على ما نسبه 
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 بدراسة للتعرف على كيفية االستفادة من اإلنرتنت يف التعليم )1999( وقام السلطان والفنتوخ

معلماً، من مناطق تعليمية  )120(العام يف اململكة العربية السعودية، حيث تكونت عينة الدراسة من 

خمتلفة حيث استخدم الباحثان االستبانه، وكانت أهم نتائج الدراسة أن القطاع التعليمي املتمثل يف 

 نفسياً ومستعداً للتعامل مع املعلوماتية وأن أهم اخلدمات اليت تقدمها اإلنرتنت ألفراد ئاملعلمني متهي

العينة الربيد االلكرتوين، والكتب االلكرتونية، واستخدام قواعد البيانات للبحث يف املواقع التعليمية. 

يف دراسته إيل أن هناك حاجة لتدريب معلمي املدارس  )Johnson, 1999(أشار جونسون 

على كيفية استخدام اإلنرتنت، ومساعدة مصممي الربامج التدريبية على حتديد قدرات معلمي املدارس 

على بعض األمور املتعلقة باستخدام اإلنرتنت مثل التدريب على استخدام الربيد االلكرتوين، وعمل 

جمموعات احلوار والنقاش، وبناء الصفحات االلكرتونية،وتطبيق مهارات نقل امللفات.  

 هدفت إيل دراسة العالقة مابني اإلبداع )Wallace, 1999(ويف دراسة قام با واالس 

واستخدام اإلنرتنت واجتاه املعلمني حنو استخدام اإلنرتنت.وقد توصلت الدراسة إيل أن املعلمني 

املستخدمني لإلنرتنت لديهم اجتاهات اجيابية عالية حنو اخلربات اجلديدة اليت اكتسبوها، حيث أظهرت 

النتائج إن متوسط عالمات اجتاهات املعلمني املبدعني حنو اإلنرتنت كانت أعلى بشكل ذي داللة 

إحصائية من عالمات املعلمني اآلخرين،كذلك معدل االستخدام كان أعلى لدى املعلمني املبدعني، 

كذلك بينت النتائج أن متغري العمر،واجلنس له أثر واضح حيث إن الموعات العمرية الصغرية السن، 

واإلناث ميتلكون متوسط عالمات أعلى لإلبداع وذلك مبقارنة الذكور الذين لديهم اجتاه اقل حنو 

استخدام اإلنرتنت.  

 بدراسة مسحية لليونسكو، راجع فيها دراسات من بلدان خمتلفة )Sharp, 2000( قام شارب

حول إدخال اإلنرتنت إيل ميدان الرتبية والتعليم، وبينت نتائج الدراسة إيل أن اإلنرتنت تؤثر وبشكل 

اجيايب على املعلمني، وذلك من خالل مساعدتم على التنوع يف أساليب التعليم، وتساهم يف تطوير 

املعلمني املهين، ومساعدتم على إجياد حلول إدارية داخل الصف، تساهم يف تعزيز الثقة والتواصل مع 
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املعلمني اآلخرين، تساعد املعلمني يف التعرف إيل مهارات خمتلفة الستخدامات اإلنرتنت، كما أما 

تساعد املعلمني يف التعرف على اخلصائص الفردية لتالميذهم. 

  األدواتاملواد إيل التعرف على )Brang, et al., 2000(ون  دراسة برانج وآخروهدفت

موضحة مزايا توفري تلك املواد على   لألغراض التدريسية، اإلنرتنتالتعليمية اليت يتم توفريها عن طريق

وقدمت الدراسة قائمة ، اإلنرتنت واملتمثلة يف التكلفة املنخفضة واتساع نطاق التوزيع واالستفادة منه

 لتقييم مصادر املعلومات املعلمني واملعلماتتتضمن جمموعة من النقاط اليت ميكن االستفادة منه من قبل 

التأكد من مصداقية املعلومات ومدى توافر : املتوافرة على اإلنرتنت وميكن تلخيص تلك النقاط كما يلي

، مدى وضوح املعلومات وتنظيمها بطريقة مرتبة، املستهدفة للفئةبيانات التوثيق، مدى مالءمة املعلومات 

املعلومات واالستفادة سهولة استخدام مدى مالءمة املعلومات لألهداف اليت يتوخى حتقيقها، مدى 

  على زيادة املعرفة واالطالع.املعلمنيمنه، مدى قدرة املعلومات على حتفيز 

) إىل حتدي أثر تقدمي برنامج لتنمية مهارات Quesada, 2001( كما هدفت دراسة كوسيدا

معلمني مادة الرياضيات عرب اإلنرتنت لتطوير أدائهم املهين، وقد استخدمت الدراسة جمموعة من املدارس 

احلكومية يف مشال شرق والية أوهايو حيث مت إنشاء موقع على اإلنرتنت حيتوي على دروس خمتلفة 

ومتنوعة يف مادة الرياضيات. ومت رصد النتائج من خالل عدد املشرتكني يف املوقع وقد توصلت الدراسة 

إىل النتائج إيل: إن تقدمي برامج لتطوير األداء املهين عرب اإلنرتنت ساهم يف بناء جمتمع الرياضيات، ويف 

إقامة عالقات بني املعلمني دون حواجز للزمان أو املكان، إن تقدمي برامج لتطوير األداء املهين عرب 

 اإلنرتنت ساهم وبشكل جلي يف تطوير األداء التدريسي للمعلمني جمموعة البحث.

) بدراسة هدفت إىل البحث عن أثر تقدمي برامج Baling et al., 2002(قام بولنج وآخرون و

مهنية عرب اإلنرتنت على تطوير املعارف واألساليب التدريسية لدى املعلمني باملرحلة االبتدائية ويتضمن 

ذلك الربنامج موضوعات خرائط املفاهيم، والعبارات الرياضية، النظرية املعرفية للتعلم، وبعض اختبارات 

التقومي، توصلت الدراسة إىل أن استخدام اإلنرتنت يساعد على إثراء معارف املعلمني يف احملتوى 

الدراسي وطرق التدريس الفعالة وتطوير معارفهم، كذلك شجع املعلمون على البحث عرب اإلنرتنت 

  املستجدات يف طرق وأساليب التدريس وتطوير املعارف.للوصول إىل
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 يف الاالت األكادميية من قبل  اإلنرتنت إىل معرفة استخدام)2003( دراسة القبالن وسعت

والتعرف على  املنسوبات (النساء)، والتعرف على جماالت استخدام اإلنرتنت اليت يتم الرتكيز عليها،

 يستخدمن %)8,76( أشارت النتائج إىل أن ،الصعوبات واملشكالت اليت تعوق استخدام اإلنرتنت

 ال يستخدمن اإلنرتنت وقد يرجع ذلك إىل عدم معرفتهن بطريقة %)23.3(اإلنرتنت، وحوايل 

 أما يف ما يتعلق مبجاالت ،استخدامه ونظرة التمع وما يشوبا من سلبيات جتاه استخدام اإلنرتنت

مث يلي ذلك   %)17.7 (االستخدام فقد تصدر رأس القائمة زيادة اإلطالع والثقافة العامة وذلك بنسبة

 يستخدمن %)12.9(ن إو%) 13.4(استخدام الربيد االلكرتوين والتسلية والرتفيه وذلك بنسبة 

 أما استخدام اإلنرتنت ، يف جمال قراءة الصحف والالت%)10.7(اإلنرتنت للبحث العلمي، و

 من العينة ختوض ذلك الال، يف %)7.4(للحصول على الربامج الانية املتوفرة فقد وجدت الباحثة أن 

 يستخدمن %)5.4( فان باملقابل %)،9.6( وصلت النسبة إىل )chat(حني أن جماالت الصوتية 

 اإلنرتنت عرب التسوق بدف احلصول على معلومات لغرض التدريس، يلي ذلك اإلنرتنت

 اإلنرتنت لتصميم يستخدمن من أفراد العينة %)2.2(كذلك وجدت الباحثة أن ما نسبة %)،4.1(

 صفحات شخصية.

 بدراسة للتعرف على مدى استفادة معلمي املرحلة الثانوية من الشبكة )2003(وقام العبيد 

العاملية للمعومات "اإلنرتنت"، وطرق االستفادة من اإلنرتنت، ومعرفة املعوقات اليت حتد من استفادة 

املعلمني وكذلك تناولت اقرتاحات املعلمني لالستفادة من اإلنرتنت، كذلك معرفة الفروق ذات الداللة 

 حسب متغري املؤهل، والتخصص، وسنوات اخلربة يف التعليم، ومستوي ةاإلحصائية يف مدى االستفاد

 معلماً من )692(اخلربة يف التعامل مع احلاسب اآليل، حيث قام بتوزيع استبانه على عينة مكونة من

 معلماً، وتوصلت الدراسة إيل نتائج )124( ختصصات خمتلفة، ومعلمني ختصص حاسب إيل وعددهم

 نتيجة الختالف املؤهل ةعدم وجود فروق دالة إحصائياً بني أفراد عينة الدراسة يف مدى االستفاد

 وفقاً الختالف )0.05(العلمي، يف حني أن هناك فروق دالة إحصائياً بني أفراد العينة عند مستوى داللة

 إيل عدم وجود فروق دالة إحصائياً يف ةمستوى اخلربة يف التعامل مع احلاسب اآليل باإلضافوالتخصص، 

املعوقات اليت حتد من االستفادة الختالف سنوات اخلربة يف التعليم. 
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 إىل حتديد أثر استخدام منتديات املناقشة على )Carboni, 2003(وهدفت دراسة ساربوين

 معلماً )14(اإلنرتنت يف دعم ممارسات معلمي املدارس االبتدائية، تكونت عينة الدراسة من جمموعة من 

من معلمي الرياضيات للصف الثالث االبتدائي من ثالثة مدارس أخذوا وقت يف منتديات املناقشة على 

اإلنرتنت وقد مت بناء جمموعات املناقشة حول مشاركات املعلمون يف منتديات احلوار، آراء املعلمون عن 

طريق تدريس مادة الرياضيات يف املرحلة االبتدائية، أشارت النتائج إىل استخدام منتديات املناقشة على 

 الرياضيات يف توضيح وتبادل اآلراء يف طرق معلمياإلنرتنت يؤدي إىل دعم املمارسات اليت يقوم با 

 تدريس الرياضيات، كذلك نشر روح التعاون وتبادل اخلربات.

) بدراسة هدفت إيل وصف تصميم موقع Herrington, et al,2006(وقام هريقتون وآخرون

)BEST( مت تأسيسه من قبل كلية الرتبية جبامعة ولنجونج يف اسرتاليا، وهو من تصميم مدرسني 

وأكادمييني وتربويني، حيُث صمم ملعلمي املرحلة االبتدائية ومرحلة الطفولة مث مت تطويره لموعات أخرى 

متخصصة مثل معلمي الرتبية اخلاصة على اإلنرتنت من  التغلب على العديد من مشاكل العزلة املهنية 

اليت يواجهها املعلمني املبتدئني، حيث يواجهون حتديات هائلة يف أول عام من تدريسهم، وصعوبة يف 

بدء احلياة املهنية وتدل على ذلك معدالت االستنزاف واإلماك العالية واالحرتاق النفسي، حيث إن هذا 

املوقع يسمح للمعلمني املبتدئني بالوصول إيل املصادر واملوارد اليت يتم حتديثها باستمرار لالتصال مع 

بعضهم البعض واالتصال مع معلمني وخرباء تربويني من خالل أشكال املناقشة والتفكري يف املمارسة عرب 

 إيل املصادر اليت ختص موضوعات تساعدهم يف حل مشاكل ااإلنرتنت،كما ميكن للمعلمني أن يصلو

الصف الدراسي،من خالل التفاعل مع املدرسني املتمرسني حول موضوعات التدريس األساسية، 

والوصول إيل املصادر ذات الصلة، البقاء على اتصال مع آخر التطورات يف جمال التخصص، والتعاون يف 

حل املشكالت، وتوثيق رحلة التدريس،مشاركة طرق وأساليب التدريس الفعالة، هذا باإلضافة إيل 

 املهنية، وأساليب التقييم، من خالل استخدام منتديات املناقشة والنشرات اإلخبارية،والتعلم تاملسؤوليا

 من معدالت االستنزاف واالحرتاق النفسي لدى %)30(عن بعد،وقد أشارت النتائج إيل ما نسبة 

 معلم مشرتك.   )100(املعلمني قد مت التغلب عليها بناء على آراء املشرتكني يف املوقع حيث أن هناك 
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دراسة هدفت إيل التعرف على اثر استخدام )Elliott, et al.,2007(أجري إليوت وآخرون

اإلنرتنت من قبل معلمي الرتبية البدنية والرتبية الصحة كأداة مساعدة يف ختطيط وتطبيق املنهج، حيث 

أصبح اإلنرتنت أكثر انتشاراً للذين يبحثون عن مصادر حتضري الدروس والوحدات التعليمية، أن غالبية 

مؤسسات التعليم احلديثة تشجع على استخدام اإلنرتنت حيث إن الكثري من مواقعها تتضمن صفحات 

خمصصة وحتتوي على أفكار جيدة لتحضري الدروس واليت تتماشي مع معايريهم اخلاصة، وقد زودت هذه 

الدراسة معلمي الرتبية البدنية بقائمه من مواقع اإلنرتنت اليت ميكن استخدامها كمصادر أثناء التحضري 

 خبصوص كيفية استخدام اإلنرتنت بكفاءة عالية، هذا توالتدريس والتقييم ألداء التلميذ،كذلك اقرتاحا

باإلضافة إيل معلومات ختتص بكيفية عمل وتصميم موقع شخصي على اإلنرتنت. 

 بدراسة هدفت إىل التعرف على )2000( الل فقد قام اإلنترنتأما بالنسبة ألهمية استخدام

 يف العملية التعليمية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس باجلامعات السعودية،  اإلنرتنتأمهية استخدام

 جامعات سعودية من خمتلف )7( عضواً من أعضاء هيئة التدريس من )1410(تكونت العينة من 

التخصصات وتوصلت نتائج الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائياً بني أعضاء هيئة التدريس ذوي 

التخصص العلمي وأعضاء هيئة التدريس ذوي التخصص األديب يف أمهية استخدام اإلنرتنت يف العملية 

التعليمية وذلك لصاحل ذوي التخصص العلمي، عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني أعضاء هيئة التدريس 

 يف أمهية استخدام اإلنرتنت يف العملية التعليمية ترجع إىل العمر أو الوضع األكادميي أو اجلنس. 

 دراسة هدفت إيل إبراز أمهية استخدام اإلنرتنت بكليات املعلمني،وحتديد )2003(واجري احلريب

األهداف من االستخدام،كذلك معرفة معوقات االستخدام،باإلضافة إيل سبل تطوير استخدام اإلنرتنت 

 معلماً،فقد توصلت الدراسة إيل )295(يف التدريس بكليات املعلمني حيث تكونت عينة الدراسة من

 وإما وسيلة فعالة يف نقل )%82( على أمهية استخدام اإلنرتنت وذلك بنسبةةاتفاق آراء عينة الدارس

 االستفادة من الكتب واملراجع ااملعلومات، وتأيت االستفادة من حمركات البحث يف املقدمة، يليه

 املهتمة بطرائق التدريس،أما أهم املعوقات فتتمثل يف قلة تواملصادر املتوفرة، مث متابعة البحوث والدارسا

التدريب على استخدام اإلنرتنت،وقلة املعرفة باخلدمات اليت تقدمها اإلنرتنت. 
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 بدراسة ميدانية سعت إيل التعرف على تقنيات املعلومات واالتصاالت )2005( وقام الشهري

وتطبيقاتا اليت يستخدمها املعلمني،حيث مشل البحث ثالث مدارس ثانوية يف مدينة الرياض، مت توزيع 

 معلماً ومعلمة، وقد دلت نتائج الدراسة إيل أن معدل )150(االستبانه على أفراد العينة البالغ عددهم

استخدام املعلمني لتقنية املعلومات واالتصاالت وتطبيقاتا يعترب منخفضاً بشكل عام،كما كشفت 

الدراسة عن مدى حاجة املعلمني إيل التدريب فيما يتعلق باستخدام تقنيات املعلومات واالتصاالت 

وتطبيقاتا.  

 دراسة هدفت إيل الوقوف على أمهية استخدام اإلنرتنت من وجهة نظر )2006(ت قطاف وأجر

 االستفادة من خدماته، واملعوقات اليت حتد ى االستفادة منه، ومدى استخدامه، ومدىالباحثني، ومد

. 3(من االستفادة منه يف جمال البحث العلمي يف جامعة عنابه يف اجلزائر،وقد توصلت الباحثة إيل أن 

%) يومياً . أما من جانب أمهية  36.3 من أفراد العينة يستخدمون اإلنرتنت شهرياً،يف حني إن (%)43

 من أفراد عينة الدراسة تري أما مهمة جداً يف البحث العلمي و األكادميي حيث %)60(اإلنرتنت فإن

 يستخدمون اإلنرتنت لالتصال %)20(أما تستخدم لالطالع على معلومات حبثية تتعلق حبوثهم،وان 

%) إيل عدم 53.4بالزمالء عرب الربيد االلكرتوين أو من خالل غرف احملادثة، أما املعوقات فقد أشار (

 من أفراد العينة إيل عدم توفر املواد املكتوبة باللغة العربية،كما %)50(توفر الوقت الكايف،يف حني أشار 

%) من أفراد عينة الدراسة إيل عدم معرفتهم باستخدام خدمات اإلنرتنت. 36.3أشار (

 إيل التعرف على أمهية استخدام مواقع اإلنرتنت يف تعلم اللغة )2008(وهدفت دراسة البخاري 

االجنليزية من وجهة نظر مشرفات ومعلمات املرحلة الثانوية، كما تدف الدراسة إيل التعرف على 

االختالف بني وجهات النظر حول األمهية تبعاً ملتغري العمر،املستوي التعليمي، الوظيفة، سنوات اخلربة، 

 مشرفة وقد توصلت )26( معلمة و)344( عدد الدورات التدريبية، وقد بلغ عدد أفراد عينة الدراسة

الباحثة إيل أن عينة الدراسة كانت هلم استجابات اجيابية ذات داللة إحصائية حنو أمهية استخدام املواقع 

، كذلك ال توجد فروق داله إحصائياً يف آراء عينة الدراسة عند )4.36(لتعلم اللغة االجنليزية مبتوسط 

 فأقل بني املتوسطات الكلية حملاور أداة الدراسة تبعاً ملتغريات العمر، املستوي )0.05(مستوي داللة 
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 د فروق دالة إحصائياً يف آراء العينة تبعاً ملتغري الوظيفة، وعدكالتعليمي، سنوات اخلربة، يف حني أن هنا

 التدريبية. تالدر وا

 اليت حتول دون استخدام اإلنرتنت دراسة أجراها ود ومن الدراسات التي اهتمت بالمعوقات

 حول تقييم تأثري استخدام اإلنرتنت على جمموعة من أعضاء هيئة )Wood& Tucker, 1997(وتكر

التدريس، وقد توصلت الدراسة إىل أن أهم معوقات استخدام اإلنرتنت تتمثل يف عدم إدراك أمهية 

اإلنرتنت يف البحث العلمي، حمدودية وضيق الوقت، املشكالت املتعلقة بالدخول إىل اإلنرتنت، عدم 

تلقي التدريب الكايف، عدم وجود املساعدة الفنية. 

 واليت هدفت إىل التعرف )Applebee et al., 1997(وهذا يتفق مع دراسة إيبلي وآخرون

على آراء مستخدمي اإلنرتنت من األكادمييني يف جامعة كانربا، والتعرف على املعوقات اليت حتد من 

 إىل عدم وجود الوقت الكايف الستخدام كل املعلومات %)80(فاعلية استخدام اإلنرتنت حيث ذكر 

 إىل عدم وجود ودقة مصادر املعلومات اليت حيصلون عليها من اإلنرتنت، %)14(اليت حيصلون عليها، و

 من األفراد إىل نقص التدريب على استخدام اإلنرتنت من قبل متخصصني. %)75(وأشار 

 بدراسة هدفت للكشف عن املعوقات اليت تواجه املعلمني (Brandt,1997)وقام براندت 

الستخدام اإلنرتنت يف املدارس األمريكية،حيث توصلت الدراسة إيل أن عدم توفر التأهيل والتدريب 

الكافيني للمعلمني، كذلك عدم توفر الوقت الكايف، وصعوبة الوصول للمعلومات خاصة من قبل 

املعلمني القدماء، كما إن كمية املعلومات اهلائلة على اإلنرتنت تفوق بكثر كمية املعلومات املطلوبة مما 

   جيعل هناك صعوبة يف الوصول إيل غاياتم.

) دراسة هدفت إيل حتديد احتياجات املعلمني Abedlhaqq,1995(كما أجرى عبداحلق 

الستخدام التكنولوجيا احلديثة وخاصة اإلنرتنت والتعرف على املعوقات اليت تواجههم أثناء 

معلماً من مرحلة االبتدائي وقد متثلت أهم املعوقات يف  )12(االستخدام،تكونت عينة الدراسة من 

نقص تدريب املعلمني،و قلة احلوافز املقدمة،وعدم وجود الوقت الكايف،و قلة الدعم الفين. 

البحث عن الصعوبات واملشاكل اليت  دراسة تدف إيل )2001( كذلك اجري الدجاين ووهبة

،وقد  ألغراض التعلم والتعليم اإلنرتنت استخداممن  يف املدارس الفلسطينيةتعيق املعلمني والرتبويني
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 معلماً )19( عينة الدراسة من ت، تكون أسلوب املقابلة جلمع البيانات من املعلمنياستخدم الباحثني

هي: قلة التدريب والدعم الفين،   تشري نتائج الدراسة إىل أن الصعوبات اليت تواجه املعلمنيومعلمة،

حنو  اإلنرتنت،كذلك التوجهات السلبية تكلفة احلاسوب واالتصال العالية، القلق واخلوف من استخدام 

 وعدم املعرفة الكافية باللغة اإلجنليزية. ،عليهاتشتت املعلومات  و، اإلنرتنتاستخدام
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ثانيا:دراسات في مجال التربية الخاصة: 
 تعددت الدراسات اليت تناولت واقع استخدام اإلنرتنت من قبل معلمي الرتبية اخلاصة ومنه: 

 اليت اهتمت بإعداد دليل موجة ملعلمي الرتبية )Kerr,Dowret,1996(دراسة كري ودورت 

اخلاصة يضم وصف ملصادر املعلومات على اإلنرتنت واليت تتضمن جمموعات النقاش من خالل 

املنتديات اليت تسمح للمعلمني بالتفاعل مع األخصائيني واحملرتفني من خالل طرح األسئلة وإعطاء 

) والذي تستضيفه جامعة فرجينيا ملناقشة املوضوعات املتعلقة بالرتبية Sped talk(اإلجابات مثل موقع 

اخلاصة واليت ختتص باملمارسات والسياسات والبحث يف الرتبية اخلاصة حيث يتضمن قائمة لألفراد من 

خلفيات وثقافات متباينة خاصة املعلمني والباحثني واألطباء،أو املؤمترات اليت تكون مفيدة للمعلمني 

القائمني بتدريس التلميذ ذوى إعاقات التعلم،كذلك برامج تدريب املعلمني عن بعد مثل برنامج مساعد 

حيث إن هذا الربنامج مت إنتاجه لتدعيم بعدين من أبعاد الكفاءة  )Teaching Assistant( املعلم

املهنية للمعلم ومها:البعد الرتبوي والبعد املهين،حيث أن هذا الربنامج يزود املعلمني عن طريق الصوت 

والصورة مبهارات قواعد البيانات والرسوم والنشر املكتيب والعروض واليت تساهم يف الكفاية املهنية حيث 

يؤدي ذلك إيل دعم جهودهم لتدعيم التدريس والتعلم. 

 اليت اهتمت بتصميم برنامج على )Vasa& Stecklberg, 1996(ودراسة فاس وستكلربج 

 مواقع على اإلنرتنت حيُث كان اهلدف منه تطوير مهارات فريق العمل يف جمال )7(اإلنرتنت تضمن 

العمل مع ذوي االحتياجات اخلاصة والذي يتضمن اجلوانب اآلتية دور ومسئوليات املعلمني، 

املوضوعات القانونية واألخالقية والتشريعات، فنيات إدارة السلوك، االتصال الفعال مع فريق العمل، 

تطوير مهارات التدريس والتدريب وتنظيم وترتيب البيئة التعليمية والرتبوية، إجراءات التمويل وبرامج 

الرتبية اخلاصة واخلدمات املساندة املذكورة ضمن القوانني الفيدرالية، أشارت النتائج إىل تطور معرفة 

ومهارات املشاركني نتيجة الربنامج، وتلقي تعليقات إجيابية من املعلمني املشرفني على املوقع. 

استخدام اإلنرتنت إىل التعرف على  دراسة سعت )Bull et al., 1999(بول وآخرين وأجرى 

 وآباء ذوي االحتياجات اخلاصة، وإىل حتديد مواقع اإلنرتنت ذات األمهية لكل من معلمي من قبل
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هذا باإلضافة إىل حتديد األغراض املتعددة ، املعلمني واآلباء األخصائيني واملهتمني مبجال الرتبية اخلاصة

 موقع على اإلنرتنت يف جمال الرتبية اخلاصة )80(هلذه املواقع وقد أشارت نتائج الدراسة إىل أن هناك 

 رابط ميكن الرجوع إليها،وهناك مواقع عامة ذات أغراض متعددة تناقش مواضيع عن )120(منبثق منه 

اإلعاقة واملعوقني واملؤسسات التعليمية والرتبوية اخلاصة مبجال الرتبية اخلاصة، وكذلك مناقشة القضايا 

والتشريعات واملسائل القانونية، واالستشارات يف الرتبية اخلاصة، مواقع متخصصة يف اإلعاقات املختلفة 

 التوحد، صعوبات التعلم، اضطرابات االنتباه، اإلعاقات البصرية، الفكريةمثل مواقع خاصة باإلعاقة 

 حيث أن هذه املواقع حتتوي على روابط لصفحات ،املوهوبني، االضطرابات السلوكية، إعاقات السمع

خاصة تتعلق باخلدمات املساندة املتوفرة واستخدام التكنولوجيا والتأهيل، والربامج واملواد التعليمية 

كما أن هناك روابط توفر معلومات مرتبطة ،املطورة، واالنتقال والعمل وعلم النفس والطب والصحة

بالتدريس والتدريب وبرامج التعليم الفردي باإلضافة إىل التطبيقات العملية فيما يتعلق بنماذج التقييم 

 والتشخيص باإلضافة إىل مناذج تركز على حتديد االحتياجات الرتبوية والتعليمية.

 بدراسة هدفت إيل الكشف عن واقع استخدام طالب )Attweger, 1999( قام اتوينجر

 األمريكية للحاسوب واإلنرتنت، )Main(الدراسات العليا يف قسم الرتبية اخلاصة يف جامعة ماين 

 طالباً يعملون يف وظائف تربوية خمتلفة حيث استخدم الباحث االستبانه )67(تكونت عينة الدراسة من

 من عينة الدراسة مل يستخدموا اإلنرتنت، يف %)21(كأداة للدراسة، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن

 يستخدموما من مرة إيل عشر مرات أسبوعياً، كما أظهرت الدراسة أن حوايل %)79( حني أن

من أفراد عينة الدراسة يستخدمون الربيد االلكرتوين، يف الوقت الذي يستخدم فيه حوايل  %)30(

 احلاسوب لتنسيق النصوص وطباعتها، كما بينت نتائج الدراسة أن هناك حاجة إيل مزيد من %)98(

 من عينة الدراسة يرغبون بدراسة %)88(التدريب على استخدام احلاسوب واإلنرتنت حيث أن حويل

 منهم %)85(مساق أو تلقي دورة تدريبية حول توظيف احلاسوب واإلنرتنت يف التدريس، كما يفضل 

 أن يكون ذلك عرب اإلنرتنت للتطبيق العملي.

http://dr-banderalotaibi.com



 

 

 
 

 

 بدراسة هدفت إيل التعرف على اثر استخدام )Lora et al., 2000(وقامت لورا وآخرون 

التعلم عن بعد يف زيادة تفاعل معلمي الرتبية اخلاصة على اإلنرتنت من خالل دراسة مسحية على عينة 

) منطقة من املناطق النائية يف الريف األمريكي حيث مت فيها مجع البيانات الكمية والنوعية، 17(مشلت 

 Electronic( من املعلمني يستخدمون الربيد االلكرتوين %)98(حيث أشارت النتائج إىل أن 

Mail( وذلك لسرعة وصول الرسائل وقلة التكلفة، كما أنه أسلوب مفيد يف االتصال باإلدارات 

 من %)35(واملؤسسات الرتبوية والتعليمية واحلصول على املعلومات واملساعدة يف حل املشكالت،وان 

 املفتوحة تمن خالل الرسائل واحلوارا )News Groups(املعلمني يستخدمون الموعات اإلخبارية 

 من املعلمني %)90(بني جمموعة من األفراد ذوي امليول املشرتكة فيما يتعلق مبشكلة أو دراسة حالة، و

) وهي خدمة تأيت يف املرحلة الثانية من حيث Internet Relay Chat(يستخدمون برامج احملادثة 

كثرة االستخدام وذلك من خالل القيام بعقد اجتماعات، بث حماضرات إىل أي مكان يف العامل، 

 من املعلمني يستخدمون حمركات %)68(باإلضافة إىل املشاركة يف الدورات العلمية عرب اإلنرتنت، و

البحث من نقل وتبادل امللفات سواء الصوتية أو النصوص أو الربامج والصور، باإلضافة إىل البحث يف 

قواعد املعلومات من  التعلم الذايت وإجياد حلول ملشكالت التعليم. 

 بتصميم برنامج باملشاركة مع جامعة )Cegelka, Alvarado, 2000(قام كوجلك والفريدوو

 )165( البعيدة عرب اإلنرتنت  تكونت العنيه من ةكاليفورنيا ملعلمي الرتبية اخلاصة يف املناطق الصحراوي

معلماً، حيث أن اهلدف من الربنامج هو إعداد وتدريب معلمي الرتبية اخلاصة يف املناطق البعيدة، مما 

يؤدي بالتايل اليت تطوير املمارسات املهنية وذلك من خالل توفري الدورات والدعم الزائد واملساعدة 

واألشراف والتأهيل للمعلمني الستكمال فرص التطور املهين يف جمال الرتبية اخلاصة، ويتضمن الربنامج 

أساليب وطرق التدريس، إدارة املشاكل السلوكية الصفية، طرق تقومي املنهج، أساليب حتديد مستوى 

من املعلمني أكملوا درجة املاجستري يف  )34(التلميذ وحتديد احتياجاته، وقد أشارت النتائج إيل أن 

منهم ظل يف )60( ظلوا معلمني تعليم خاص يف املدارس،باملقابل فإن)71(الرتبية اخلاصة، يف حني أن

جمال الرتبية اخلاصة. 
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 ,Wright(وخبصوص أهم مزايا استخدام اإلنرتنت لآلباء واملعلمني فقد أشارت دراسة رايت 

إىل أن اإلنرتنت متكن آباء ومعلمو ذوي االحتياجات اخلاصة من املشاركة مبجموعات الدعم ) 2000

على اإلنرتنت حيث أن املشاركني ميكنهم اختيار جمموعة منتسبة ذات أعضاء هلا نفس اخلربات العالية 

واملتشابة طبقاً حلاجاتم، حبيث ال يواجهون مشاكل تقليدية خبصوص ترتيب وقت ومكان االجتماع 

بالتايل ميكنهم االحتفاظ بالسرية التامة وكذلك الكشف عن كثري من املعلومات. 

 دراسة قاما خالهلا مبالحظة ملدة )Jansen & Spink, 2001(كذلك أجرى جانس وسبنك 

 شهور لغرف احملادثات الصوتية وساحات احلوار وذلك بدف حتديد أهم املوضوعات اليت يتناوهلا )6(

اآلباء واألطباء واملعلمني واألخصائيني يف مواقع الرتبية اخلاصة، توصلت الدراسة إىل أن أهم املوضوعات 

اليت مت مناقشتها وتبادل املعلومات حوهلا هي القضايا الطبية والتدخالت العالجية، التشريعات والقوانني، 

اخلدمات املساندة وكيفية توفريها الدعم النفسي واالجتماعي، حيث أن جمموعات الدعم هلا دور هام 

وتأثري إجيايب على كل من أولياء األمور واملعلمني. 

 حيث هدفت إيل معرفة اثر تطبيق وتقييم )Ludlow, et al.,2002(دراسة الدلو وآخرون

أربعة دورات قائمة على اإلنرتنت مصممة كأنشطة تطوير مهنية لألفراد املمارسني الذين يعملون يف 

التدخل املبكر والرتبية اخلاصة للطفولة املبكرة والتعليم اخلاص االبتدائي والثانوي وخدمات البالغني 

املعاقني يف فرجينا،حيث أشارت نتائج الدراسة إيل أن التعليم القائم على اإلنرتنت يكون طريقة ومنوذج 

فعال لتقدمي تطوير مهارات فريق العمل حيث أوضح املشاركني أمم اكتسبوا معرفة ومهارات جديدة 

أدت إيل الرضي مما انعكس باجيابية على مظاهر التدريس يف الفصل حيث أمم طبقوا أفكار جديدة يف 

فصوهلم الدراسية، كما أشارت نتائج الدراسة إيل أن ورش العمل املصممة بالصوت والصورة للمحتوى 

أدت إيل زيادة أشكال التفاعل بني املمارسني وبني اخلرباء،كذلك أن التعلم من خالل اإلنرتنت ميكن 

االستفادة منه لدعم املعلمني واألخصائيني يف تطوير واكتساب مهارات من خالل عمليات التدريب من 

قبل املشرفني لتدعيم النمو املهين. 
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 واليت تدف إيل معرفة أثر استخدام حلقات التدريس على )Cheney,2002(دراسة تشيين

 ملعلمي الرتبية اخلاصة يف مرحلة ما قبل االلتحاق )IEP(اإلنرتنت يف تدريس برنامج اخلطة الرتبوية الفردية

يتعلق  )1( معلماً، وتضم صفحة املوقع تضم أربعة أقسام رئيسية وهي)19(بالعمل، تكونت العينة من

 )2( مبراجعة شاملة لكيفية العملية اليت يتم من خالهلا حتديد أهلية التلميذ لتلقي خدمات الرتبية اخلاصة

تقدمي  )3( حيتوى على شرح مفصل عن كل مكونات اخلطة الرتبوية الفردية لكل تلميذ وطرق التقييم

دراسات احلالة واليت من خالهلا يسمح للمشرتكني مبمارسة الربنامج من  كتابة األهداف الرتبوية 

يتم توفري مصادر إضافية قائمة على اإلنرتنت واليت تركز على الربنامج الرتبوي الفردي،  )4( والتعليمية

يلي ذلك مترينات وتدريبات (املمارسة) على كتابة وتقييم أجزاء الربنامج الرتبوي الفردي مث مناقشة تلك 

 نتائج الدراسة تفاعل املعلمني نالدراسات مع خمتلف اآلراء املهنية من ذوى التخصصات املختلفة، م

حيث ذكروا أن أسلوب احللقات الدراسية عرب اإلنرتنت أفضل من الطرق التقليدية، كما شارات النتائج 

إيل أن قسم املمارسة والتدريب حصل على أعلى التقديرات من وجهة نظر املعلمني. 

بدراسة هدفت إيل معرفة دور اإلنرتنت يف تسهيل  )Jamgochian,2004(وقامت جاجموتشني 

أشكال التدخل املبكر قبل عملية اإلحالة إيل تلقي برامج الرتبية اخلاصة، وذلك من خالل الدخول إيل 

 معلماً، حيث )31(موقع على اإلنرتنت للحصول على املعلومات واملوارد املتاحة،وقد تكونت العينة من 

 االبتدائية وقد مت الطلب منهم استخدام موقع )SUNSET(مت الطلب منهم استخدام موقع مدرسة 

املدرسة املوجود على اإلنرتنت لالستشارة مع أعضاء فريق العمل،حول أشكال التدخل املبكر املوقع 

ومتت مالحظتهم للحصول على أشكال إدراكهم لفائدة مصدر التدخل القائم على اإلنرتنت، وبشكل 

عام أشارت نتائج الدراسة إيل ارتفاع معدل االستجابة بشكل اجيايب بني املعلمني حيث أوضحوا أنه من 

 واالقرتاحات اخلاصة بالتدخل املبكر من قبل أعضاء فريق العمل ةاملفيد جدا الوصول إيل األمناط الضروري

ككل قبل القيام بعملية التحويل، كما اثبت عمليا أن االشرتاك من خالل اإلنرتنت مع أعضاء فريق 

العمل أدي إيل احليوية والتعاون واالشرتاك املهين الفعال بني املعلمني واألخصائيني واملهنيني يف خمتلف 

التخصصات.  
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 دراسة مسحية بدف قياس وتقييم االجتاهات حنو استخدام  )Kendall,2005( طبقت كيندال

اإلنرتنت من قبل املعلم باعتباره مصدر لتحقيق وإشباع أمناط التعلم للتالميذ، تبعاً ملتغري العمر، املرحلة 

 با عرب اإلنرتنت، تكونت عينة الدراسة قالدراسية، سنوات اخلربة، عدد الدورات التدريبية اليت مت االلتحا

 معلماً من مرحلة )13( معلماً من مرحلة االبتدائي و)34( معلماً، وقد تضمنت العينة على )58(من

 معلماً من الرتبية اخلاصة، أشارت نتائج الدراسة إيل أن هناك اثر واضح لعمر املعلم )11(املتوسطة و

حنو استخدام اإلنرتنت أن املعلمني األصغر سناً ميتلكون اجتاه أكثر اجيابية جتاه استخدام اإلنرتنت 

وكذلك توفر مهارات االستخدام من املعلمني األكرب سناً، كما أن هناك اثر واضح مبستوي املرحلة 

الدراسية اليت يقوم املعلم بالتدريس فيها فقد أوضحت الدراسة أن هناك اجتاه اجيايب عايل لدى معلمني 

 ومعلمي الرتبية اخلاصة وقد يكون السبب يف ذلك عدد الطالب يف )8-5(املرحلة االبتدائية يف الفصول 

الفصل يف املرحلة املتوسطة،من جانب متغري سنوات اخلربة يف التدريس فقد اتضح أن له اثر واضح 

حيث أن املعلمني ذوى اخلربة الطويلة عادة يتمتعون بوفرة أعلى يف مصادر احلصول على املعلومات من 

 اليت مت االلتحاق با للتطور املهين تاإلنرتنت من ذوى اخلربة األقل،كما أظهرت الدراسة أن عدد الدورا

 من أفراد العينة حاجتهم إيل التدريب العملي على استخدام اإلنرتنت كأداة ومصدر %)37( ذكر

 رغبوا يف احلصول على قائمة باملواقع الرتبوية والتعليمية على اإلنرتنت %)9( للمعلومات، كذلك أن

للحصول على أشكال التقييم الفعالة للتعرف على أمناط تعلم التالميذ والتدريب على تعديل املناهج 

إلشباع أمناط تعلمهم املتخلفة. 

بدراسة مسحية لعدد من املواقع على اإلنرتنت  حددت فيها )Koehler,2007(وقامت كوهلر

 بالعمل ق موقعاً على اإلنرتنت تعد ذات أمهية ملعلمي الرتبية اخلاصة يف مرحلة ما قبل االلتحا)50(

حيث أما ذات فائدة خلدمة ذوي اإلعاقات البسيطة واملتوسطة وأسرهم، هذه املواقع تغطي موضوعات 

الدعم الدراسي والتدعيم وأشكال الدعم األسري واملؤسسات املهنية وأشكال الدعم 

االجتماعي،والعاطفي،والسلوكي والتكنولوجي وكذلك الدعم االنتقايل، ومن خالل عرض تلك القائمة 

على املعلمني من مرحلة ما قبل الروضة وحىت سن الثانية عشر يف مدارس متعددة، مث قام بتنظيم تلك 
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املواقع حسب وجهة نظر أفراد عينة الدراسة، حيث أن تلك املواقع األكثر استخداماً من جانب 

املعلمني. 

 من معلمو الرتبية %)83(  إىل أن حوايل)Savenye,2007(كذلك أشارت دراسة سفإين 

اخلاصة يستخدمون اإلنرتنت وأدواته الفعالة وذلك بدف البحث عن مصادر حتضري الدروس وطرق 

التدريس احلديثة وكذلك أساليب التقييم الفعالة، والتعرف على اخلدمات املساندة املتوفرة هذا باإلضافة 

إىل املشاركة يف الموعات االستشارية والدعم مما شجع املعلمني على تطبيق أساليب تربوية وتعليمية 

جديدة تتماشى مع معايريهم اخلاصة. 

دراسة ميدانية على كيفية تدريب معلمي الرتبية اخلاصة  )Steven,2007(كما اجري ستيفإن 

 معلماً، ممن يواجهون )25(عرب اإلنرتنت على تدريس املهارات االجتماعية على عينة تكونت من 

الكثري والعديد من سلوكيات الصعبة يف مستويات خفيفة أو متوسطة ميكنها أن تعوق من عملية التعليم 

واليت تتضمن الغضب أو الصراخ أو اخلوف أو الشتم أو متزيق املواد الرتبوية أو احلزن واليت تزيد بني 

التالميذ ذوى االضطرابات العاطفية أو السلوكية أو إعاقات التعلم أو اإلعاقة الفكرية، فقد مت التدريب 

من خالل اجتماعات الفصل على اإلنرتنت، واستخدام الربيد االلكرتوين، عرض مقاطع الصوت 

والصورة، واملناقشات من خالل غرفة احملادثة، وتلقي املعلمني التدريب على املهارات االجتماعية من 

 دورة على اإلنرتنت، وقد أشارت نتائج الدراسة إيل أن معدالت االستجابة كانت عالية )16(خالل 

 معلماً قد استفادوا من خربة التعليم عن طريق اإلنرتنت باإلضافة إيل دعم الكفاءة )16(جدا حيث أن 

املهنية. 

هدفت إيل التعرف على دور اإلنرتنت يف دعم بعض اخلدمات املساندة ) 2009( دراسة التميمي

يف الرتبية اخلاصة من وجهة نظر أولياء أمور األطفال ذوي اإلعاقة، واملعوقات اليت تعرتضهم،وتطلعاتم 

 فرداً من أولياء أمور األطفال )253(املستقبلية وعالقة ذلك ببعض املتغريات، وقد مشلت عينة الدراسة

 وقد مت %)،15.8( أماً متثل نسبة)40( من العينة و%)84.2(أباً ميثلون  )213(ذوي اإلعاقة منهم

مجع البيانات من خالل أداة االستبانه وتوصلت الدراسة إيل نتائج منه  أن جمال االستفادة من قبل 
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أولياء األمور من اإلنرتنت يف احلصول على اخلدمات املساندة اخلاصة باستشارات معاجلي النطق 

 احتلت املرتبة األوىل، إما فيما يتعلق باملعوقات الستخدام اإلنرتنت فإن قلة املواقع ةوالكالم لتطور اللغ

اليت ختدم ذوي اإلعاقة باللغة العربية كانت من أهم املعوقات، وقد حظي خفض أسعار االشرتاك يف 

اإلنرتنت يف أويل تطلعاتم من تشجيع االستفادة من اإلنرتنت، باإلضافة إيل وجود فروق ذات داللة 

إحصائية بني متوسطات أفراد العينة على مجيع حماور أداة الدراسة ذات العالقة مبتغري نوع اإلعاقة وذلك 

لصاحل فئة التوحد. 

- التعقيب على الدراسات  السابقة: 

يتضح من استعراض الباحثة للدراسات السابقة أما ركزت على موضوع استخدام اإلنرتنت 

وتطبيقاته املختلفة واملتنوعة يف الاالت األكادميية والرتبوية واملهنية، حبيث مت دراسة مظاهر استخدام 

 لاإلنرتنت يف البحث العلمي ألفراد يف مسارات تربويه ومهنية خمتلفة يف طبيعتها ومهامها عن طبيعة عم

وطموحات معلمي ومعلمات الرتبية الفكرية، هذا باإلضافة إيل كون بعضها قد مت إجراءه يف مؤسسات 

تعليمية ختتلف بيئتها التنظيمية واالجتماعية عن جمتمع الدراسة احلالية ولكننا إن أمعنا النظر جند هناك 

توافق بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة من حيث اآليت: 

- أشارت الدراسات أن كثريا من األفراد يف الال التعليمي والرتبوي على اختالف ختصصاتم 1

واختالف طبيعة مهامهم الوظيفية إال أمم يستخدمون اإلنرتنت حيث انه يعد ذو أمهية كل حسب 

؛ 2001، النجار،(Henry,1998)؛ هنرى 1998جماله وختصصه كما يف (مهشرى وابو عزه،

؛ (Bull,1999)؛ بول  (Scauder,1994) ؛ شاودر2003؛ احلازمي،2002الشرهان،

 ؛ كلوبس(Lazinger,1997)؛ الزجنر1997؛ عليان والعيسى،2005الشهري،

(Klobas,2003)؛ إليوت (Elliott,2007)،؛ واالس 1997؛ طوالبه(Wallace,1999) ؛

؛  2003؛ احلريب،2000 ؛كما يف الل،(Attwenger,1999)ودراسة اتوينجر،

؛  (Applebee,1997)؛ أيبلي(Kendall,2005) ؛ كيندال2008؛ البخاري،2006قطاف،

. 2008،ودراسة التيماين
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- أشارت كثريا من الدراسات إىل أن الغاية أو اهلدف من استخدام اإلنرتنت من قبل األفراد وان 2

 Brang et)  ونبرانج وآخراختلفوا هو من اجل تطوير وتنمية األداء املهين كما يف دراسة 

al,2000)؛ دراسة كلوبس (Klobas,2003)  ؛ ستار و 2003؛ احلازمي،2001النجار،؛

، ؛ كري ودورت1999،؛ السلطان، الفنتوخ(Stass,Milheim,1996)ملهامي 

(Kerr,Dowret,1996)؛ كوجلك والفريدو (Cegelka,Alvarado,2000)ا؛ لور 

(Lora,2000)؛ جانس وسبنك (Jansen,Spink,2001)؛ الدلو (Ludlow,2002)؛ 

 هريقتون  ؛(Wang,Jinbo,1998)؛ وانج وجيبنو 2003؛دراسة العبيد،2008،ودراسة التيماين

(Herrington,2006)كوسيدا؛ ،(Quesada,2006)بولنج ؛  (Baling,2002). 

- أشارت نتائج الدراسات إيل هناك معوقات حتد من استخدام اإلنرتنت منه دراسة الدجاين، 3

؛ (Applebee,1997)،؛ وايبلي(Brandt,1997) ؛ وبراندت1995؛ عبد احلق.2001وهبة،

  ستيفإن؛(Jamgochian,2004)، جاجمتشني؛(Cheney,2002)دراسة تشيين 

(Steven,2007)كوهلر  ؛،(Koehler,2007)فاس ؛ 

 ؛ (Quesada,2006)، كوسيدا؛ (Vasa,Stecklberg,1996)،وستكلربج

 .(Carboni,2003)،ساربوين

- يف حدود علم الباحثة مل حتاول أي دراسة من الدراسات السابقة التعرف على واقع استخدام 4

اإلنرتنت يف جمال معلمي ومعلمات ذوى اإلعاقة الفكرية. 

 السابقة يف بعض متغريات الدراسة املؤثرة كمتغري ت- اتفقت الدراسة احلالية مع بعض الدراسا5

 اخلربة يف استخدام احلاسب اآليل، كما يف دراسة ي، مستوس اخلربة، اجلنتاملؤهل، سنوا

؛ 2003؛ العبيد،2008؛ البخاري،2005؛ الشهري،2001؛ النجار،1997طوالبه،

. 2008؛ ودراسة التيماين،2008؛ ودراسة الل،2003؛ الرويلي،2000الل،

- تتفق هذه الدراسة مع معظم الدراسات السابقة يف أداة الدراسة املستخدمة وهي االستبانه كما 6

؛ السلطان، 2003؛ احلريب،2003؛ احلازمى،2002؛ الشرهان،1997يف دراسة طوالبه،
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؛ ودراسة  (Wang & Jinbo,1998)؛ وانج و جينبو2003؛ العبيد،1999الفنتوخ،

2008 ودراسة التيماين،؛ (Attwenger,1999) ؛ ودراسة اتوينجر2008الل، . 

- تتفق اغلب الدراسات مع الدراسة احلالية يف استخدام املنهج الوصفي والذي يعتمد على مجع 7

؛ 1997؛ طوالبه،2003؛ دراسة احلازمي،2008وحتليل البيانات كما يف دراسة الل،

. 2003الرويلي،

- اتفقت الدراسات على وجود اجتاه اجيايب حنو استخدام اإلنرتنت من قبل أعضاء هيئات التدريس 8

؛ 2003؛ احلريب،1997يف اجلامعات، واألكادمييني واملعلمني واملعلمات كما يف دراسة طوالبه،

. 2008 ودراسة الل،؛(Wallace,1999)؛ واالس 1999؛ السلطان ،الفنتوخ،2008البخاري،

- اختلفت فئات أفراد عينة الدراسة احلالية عن بعض أفراد فئات بعض الدراسات السابقة، فبعضها 9

 املعلمني والطالب، ىاقتصر على أعضاء هيئات التدريس يف اجلامعات والكليات وبعضها اقتصر عل

والبعض األخر اقتصر على معلمني واملعلمات.  
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الفصل الرابع 
منهجية الدراسة وإجراءاتها 

 
مقدمة: 

سوف تستعرض الباحثة يف هذا الفصل املنهج املتبع يف الدراسة احلالية حيث حدد جمتمع 

الدراسة، وعينة الدراسة من حيث حجمها، وخصائص أفراد العينة، واالستبانه اليت قامت الباحثة 

بإعدادها، وسبل التأكد من صدقها وثباتا،كما حيوى هذا الفصل كيفية مجع البيانات وأساليب التحليل 

اإلحصائي املستخدمة. 

أوالً : منهج الدراسة:  
استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي املالئم لطبيعة الدراسة والذي يهتم بوصف الظاهرة 

كما توجد يف الواقع من وجهة نظر معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية مبدينة الرياض،"حيث 

يهتم بوصفها وصفاً دقيقاً،كما انه يعرب عنها تعبرياً كيفياً يصف لنا الظاهرة حمل الدراسة ويوضح 

خصائصها،وتعبرياً كمياً والذي يعطى وصفاً رقمياً يبني مقدار الظاهرة وحجمها ودرجة ارتباطها مع 

الظواهر املختلفة األخرى،حبيث يؤدي ذلك إيل الوصول الستنتاجات وتعميمات تساعد على تطوير 

 ).19: 2005الواقع" (عبيدات وآخرون،

: مجتمع الدراسة: ًثانيا
 ميثل جمتمع الدراسة مجيع املعلمني واملعلمات يف معاهد وبرامج الرتبية الفكرية التابعة لوزارة الرتبية

 معاهد )٤(  معلمة، يعملون يف  )266(  معلماً و)550(والتعليم مبدينة الرياض والبالغ عددهم 

(  و ،شرق الرياض بنني، غرب الرياض بنني، شرق الرياض بنات، غرب الرياض بنات) للرتبية( الفكرية

 ) ٢٧برناجماً للرتبية الفكرية امللحقة باملدارس العادية التابعة إلدارة تربية وتعليم البنني بالرياض، و(  )41

 وقد مت توزيع ،للرتبية الفكرية امللحقة باملدارس العادية التابعة إلدارة تربية وتعليم البنات بالرياض برناجماً 

). ھ1430/ ھ1429 خالل الفصل الدراسي الثاين العام (الدراسة عليهم بالكامل أداة
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ثالثاً : عينة الدراسة: 
 معلماً ومعلمة من معلمي معاهد وبرامج الرتبية الفكرية )339(تكونت عينة الدراسة احلالية من 

 برناجماً للرتبية الفكرية )41( معاهد و)4( معلمة، موزعني على )157( معلماً و)182(كان منهم 

 برناجماً للرتبية الفكرية بنات.  )27(بنني، و

:  خصائص أفراد عينة الدراسة:رابعاً 
 ميكن توضيح خصائص عينة الدراسة يف ضوء متغريات الدراسة كما يلي:

توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير الجنس.  أ-

) 1جدول (
 توزيع عينة الدراسة وفق لمتغير الجنس 

 النسبة%العدد الجنس 
% 53.7 182 معلم

% 46.3 157معلمه 

% 100.0 339 الموع
 

 من %)53.7( أن نسبة املعلمني يف معاهد وبرامج الرتبية الفكرية متثل )1(يتضح من اجلدول 
 من %)46.3(جمموع أفراد عينة الدراسة، بينما متثل نسبة املعلمات يف معاهد وبرامج الرتبية الفكرية 

جمموع أفراد عينة الدراسة. 

ب-توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغير المؤهل التعليمي: 

) 2جدول (
 توزيع عينة الدراسة وفق لمتغير المؤهل التعليمي 

 

النسبة % العدد المؤهل التعليمي 
% 5.1 5 دبلوم متوسط

% 93.5 317 سبكالوريو

% 9.2 10 ماجستري

% 2.01 7مل حيدد 

 %100.0 339الموع 
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 من أفراد عينة الدراسة وهي النسبة العظمي %)93.3() أن ما نسبة 2يتضح من اجلدول (

 جند أن أقل ل من محلة مؤهل املاجستري، باملقاب%)9.2(، يف حني أن ما نسبة سحتمل مؤهل البكالوريو

من أفراد عينة الدراسة. %)5.1(نسبة هم محلة الدبلوم املتوسط وتشكل

ج-توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير البيئة التعليمية: 

) 3جدول (
 توزيع عينة الدراسة وفق لمتغير البيئة التعليمية 

 النسبة %العدد البيئة التعليمية 
% 34.5 117معهد تربية فكرية 

% 65.5 222برنامج ملحق مبدرسة عادية 

% 100.0 339 الموع
 

 من معلمي الرتبية الفكرية يف املعاهد، يف حني %)34.5() أن ما نسبة 3يتضح من اجلدول (

جند إن النسبة األعلى ملعلمي الرتبية الفكرية يف برامج الرتبية الفكرية امللحقة باملدارس العادية حيث 

 %).65.5(تشكل نسبة 

د- توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير سنوات الخبرة في التدريس: 

) 4جدول (
  الخبرة في التدريس تتوزيع عينة الدراسة وفق لمتغير سنوا

 النسبة %العدد سنوات الخبرة 
% 39.8 135 سنوات10 إيل اقل من 5من 

% 38.3 130سنه 15 إيل اقل من 10من 

% 14.5 49 سنه20 إيل اقل من 15من 

 %3.8 13 فأكثر 20من 

% 3.5 12مل حيدد 

% 100.0 339الموع 

) أن جمموعة املعلمني واملعلمات  الذين تراوحت سنوات خربتم التدريسية(من 4يبني اجلدول (

%)، 39.8سنوات) قد شكلت معظم عدد أفراد عينة الدراسة احلالية وذلك بنسبة (10إيل أقل من 5
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 سنه) يف املرتبة الثانية 15سنوات إيل اقل من 10يف حني جاءت الموعة اليت خربتا التدريسية (من 

سنه) شكلت ما 20سنه إيل اقل من 15 وجاءت الموعة اليت خربتا(من %)،38.3(وذلك بنسبة 

 سنه فأكثر) قد شكلت نسبة 20 كما جند أن الموعة اليت خربتا التدريسية (من%)،14.5(نسبته 

 من إمجايل عدد أفراد العينة. %)3.8(

هـ- توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لتوفر جهاز الحاسب اآللي لديهم: 
) 5جدول (

 جهاز الحاسب اآللي رتوزيع عينة الدراسة وفق لمتغير توف
 

النسبة% العدد مدى توفر جهاز الحاسب اآللي 
0B 91.2 309نعم% 

1B5.9 20 ال% 

2B 2.9 10مل حيدد %

3B 100.0 339الموع %

 مدى توفر جهاز احلاسب اآليل لدى معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية )5(يوضح اجلدول 

 شكلت جمموعة املعلمني واملعلمات اللذين يتوفر لدهلم جهاز احلاسب اآليل نسبة ثالفكرية حي

 وهذه نسبة عالية عند مقارنتها بالموعة اليت ال يتوفر لديها جهاز احلاسب اآليل واليت %)91.2(

 %).5.9(شكلت نسبة ضئيلة حيث بلغت 

اآللي: و- توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير مدى استخدام الحاسب 

) 6جدول (
 توزيع عينة الدراسة وفق لمتغير مدى استخدام الحاسب اآللي 

 النسبة %العدد مدى استخدام الحاسب اآللي   
4B 90 305نعم%  

5B10 34 ال%  

6B 100.0 339الموع % 
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) مدى استخدام احلاسب اآليل من قبل معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية 6يوضح جدول (

 يف حني شكلت الموعة %)،90(الفكرية حيث شكلت الموعة اليت تستخدم احلاسب اآليل نسبة

 %).10(اليت ال تستخدم احلاسب اآليل

ز- توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير مدى استخدام اإلنترنت: 
) 7جدول (

 توزيع عينة الدراسة وفق لمتغير مدى استخدام اإلنترنت 
النسبة % العدد استخدام اإلنترنت 

7B 87.9 298نعم%  

8B12.1 41 ال% 

9B 100.0 339الموع % 

مدى استخدام اإلنرتنت من قبل معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية ) 7(يوضح اجلدول 

 يف حني جند أن الموعة اليت ال %)،87.9(الفكرية حيث شكلت الموعة اليت تستخدم اإلنرتنت نسبة

 %).12.1(تستخدم اإلنرتنت قد شكلت

 اإلنترنت. معدل استخدامتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير ح- 

 

معدل استخدام اإلنرتنت من قبل معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية ) 8(يوضح اجلدول 

 ممن يستخدمون اإلنرتنت يومياً، يف حني جند أن %)63.8(الفكرية حيث تشكل النسبة العظمي

  
        

النسبة % العدد معدل استخدام اإلنترنت 
10B ً63.8 190يوميا%  

11B ً30.9 92 اسبوعيا%  

12B ً5.4 16شهريا % 

13B 100.0 298الموع % 
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 تستخدم اإلنرتنت أسبوعياً، أما الذين يستخدموما شهرياً فقد شكلت %)30.9(نسبة

.  %)5.4(نسبتهم

:  اإلنترنتمستوى الخبرة في استخدام توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير ط-

) 9جدول (
توزيع عينة الدراسة وفقاً لمتغير مستوى الخبرة في استخدام اإلنترنت 

 

 النسبة %العدد مستوي الخبرة في استخدام اإلنترنت 
14B 28.2 84ممتاز%  

15B ً34.9 104 جيد جدا%  

16B 26.2 78جيد % 

17B 7.8 26مقبول % 

18B 2.0 6ضعيف % 

19B 100.0% 298الموع 
 

) مستوي خربة معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية يف استخدام 9يوضح اجلدول (

 يليه مستوى اخلربة %)،34.9(ةاإلنرتنت حيث كانت يف املقدمة مستوي اخلربة جيد جداً وذلك بنسب

 مث يأيت مستوي اخلربة اجليد وذلك %)،28.2(املمتاز يف استخدام اإلنرتنت وذلك بنسبة

 يف %)،7.8( أما مستوي اخلربة املقبول يف استخدام اإلنرتنت فقد حصل على نسبة%)،26.2(بنسبة

.  %)2.0(حني إن مستوي اخلربة الضعيف حصل على نسبة
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: اإلنترنتمدى الحاجة الستخدام  توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير ي-

) 10جدول (
                 توزيع عينة الدراسة وفقاً لمتغير مدى الحاجة الستخدام اإلنترنت. 

 النسبة %العدد مدى الحاجة الستخدام اإلنترنت 
20B 47.2 160كبري%  

21B39.2 133 متوسط%  
22B 6.5 22ضعيف % 
23B 7.1 24مل حتدد % 

24B 100.0 339الموع % 

 من معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية %)47.2(  أن ما نسبته)10(يتضح من اجلدول 

 من %)39.2(الفكرية حباجة كبرية إيل استخدام اإلنرتنت يف جمال تنمية كفايتهم املهنية، بينما أشار 

أفراد عينة الدراسة إمم حباجة إلية بدرجة متوسطة، أما يف املرتبة األخرية جاءت الموعة اليت حتتاجه 

مل حتدد مدى حاجتها الستخدام %)7.1( أما ما نسبته%)،6.5(بدرجة ضعيفة وذلك بنسبة 

اإلنرتنت. 

خامساً : أداة الدراسة: 
يف إطار مشكلة الدراسة احلالية ويف ضوء التساؤالت اليت انطلقت منه الدراسة استخدمت 

 مستفيدة من اإلطار )1 انظر امللحق رقم (الستقصاء آراء عينة الدراسةالباحثة االستبانه اليت أعدتا 

 النظري والدراسات السابقة وقد تألفت من جزأين مها:

 ة التعليمي، البيئل ويتضمن معلومات عامة عن عينة الدراسة توضح(اجلنس، املؤه- الجزء األول:

 استخدام ل اإلنرتنت، معدم حاسب إيل، استخداك اخلربة يف التدريس، امتالتالتعليمية، سنوا

 احلاجة إيل استخدام اإلنرتنت). ى اخلربة يف استخدام اإلنرتنت، مدىاإلنرتنت، مستو

)حماور تتمثل يف حمور واقع استخدام 5 ويتص مبحاور االستبانه وهي تتكون من(- الجزء الثاني:

اإلنرتنت من قبل معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية، وحمور وجماالت االستفادة من 
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اإلنرتنت يف التخطيط والتنفيذ والتقومي،كذلك حمور أمهية اإلنرتنت، وحمور معوقات استخدام 

اإلنرتنت، مث حمور يتص باملقرتحات لزيادة تفعيل استخدام اإلنرتنت من قبل معلمي ومعلمات 

) عبارة تكون اإلجابة على كل عبارة من 58معاهد وبرامج الرتبية الفكرية، حيتوى هذا اجلزء على (

خالل مقياس مكون من مخس درجات(موافق بشدة، موافق، حمايد، غري موافق، غري موافق بشدة). 

سادساً : صدق أداة الدراسة: 
الصدق الظاهري لألداة: - 1

قامت الباحثة بعد تصميم األداة ووضع فقراتا وتصنيفها وصياغة بنودها يف صورتا األولية مبا 

يتناسب مع أهداف الدراسة احلالية بعرضها على عدد من احملكمني من أعضاء هيئة التدريس بقسم 

الرتبية اخلاصة وقسم وسائل وتكنولوجيا التعليم جبامعة امللك سعود،وقسم املناهج وطرق التدريس جبامعة 

) حيث أعدت الباحثة استمارة خاصة الستطالع 2اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية انظر امللحق رقم (

أراء احملكمني حول مدى وضوح كل فقرة من فقرات االستبانه وتصحيح ما ينبغي تصحيحه من الفقرات 

ومدى مالءمة كل فقرة للمحور الذي تنتمي إلية، ومدى مناسبة كل فقرة لقياس ما وضعت من اجله 

مع إضافة أو حذف ما يرى احملكمني من فقرات يف أي حمور من حماور األداة، وقامت الباحثة بإجراء 

التعديالت املناسبة يف ضوء  آرائهم ومقرتحاتم حيث مت حذف العبارات اليت قلت نسبة االتفاق عليها 

 وإضافة العبارات اليت اتفق احملكمني على إضافتها لتصبح بعد ذلك جاهزة  ووضعت يف %)96(عن 

). 3صورتا النهائية انظر ملحق رقم (

 :الدراسة ألداة الداخلي االتساق - صدق2

كما مت حساب صدق االتساق الداخلي وذلك من خالل حساب معامل االرتباط بني كل  

عبارة من عبارات االستبانه بالبعد املنتمية إلية، واجلدول التايل يوضح ذلك االتساق. 
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معامالت ارتباط بيرسون بالنسبة لبنود المحور األول: واقع استخدام اإلنترنت، بالدرجة الكلية للمحور:  1-2

 )11جدول (
معامالت ارتباط بنود المحور األول بالدرجة الكلية للمحور 

) 48(العينة االستطالعية: ن=  
 معامل االرتباطم  معامل االرتباطم 
1 0.79** 6 0.87** 
2 0.92** 7 0.68** 
3 0.88** 8 0.89** 
4 0.70** 9 0.81** 
5 0.83** 10 0.87** 

  0.01** دالة عند مستوى                       
 

 أن درجات الصدق الداخلي لالستبانه يف احملور األول قد تراوحت )11(يوضح اجلدول 

.   0.01 عند مستوى ً)كحد ادين، ومجيعها داله إحصائيا0.68() كحد أعلى و0.92(مابني

 معامالت ارتباط بيرسون بالنسبة لبنود المحور الثاني: مجاالت االستفادة من اإلنترنت، 2-2

بالدرجة الكلية للمجال المنتمية إليه: 

 )12جدول (
معامالت ارتباط بنود المحور الثاني بالدرجة الكلية للمجال المنتمية إليه 

) 48(العينة االستطالعية: ن=
 معامل االرتباطم  معامل االرتباطم المجال 

استخدام اإلنرتنت يف جمال التخطيط 
1 0.92** 5 0.88** 
2 0.91** 6 0.90** 
3 0.93** 7 0.91** 
4 0.91** 8 0.85** 

استخدام اإلنرتنت يف جمال التنفيذ 
1 0.94** 5 0.95** 
2 0.95** 6 0.93** 
3 0.85** 7 0.89** 
4 0.94** 8 0.90** 

استخدام اإلنرتنت يف جمال التقومي 
1 0.88** 5 0.93** 
2 0.91** 6 0.94** 
3 0.91** 7 0.94** 
4 0.92** 8 0.91** 

 0.01** داله عند مستوى 
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 أن درجات الصدق الداخلي لالستبانه يف احملور الثاين يف جمال التخطيط )12(يتضح من اجلدول 

، ً وهي قيمة داله إحصائيا)0.85() وان ادين حد هو 0.93(للربامج واألنشطة التعليمية أن أعلى حد 

 كحد أعلى يف )0.95(أما يف جمال تنفيذ الربامج واألنشطة فإن درجات الصدق الداخلي تراوحت مابني

)، يف حني جند أن الصدق الداخلي يف جمال التقومي قد تراوح مابني 0.85(حني أن ادين حد هو 

 ألغراض )0.01( عند مستوي ًكحد ادين وتعترب هذه القيمة داله إحصائيا)0.88(كحد أعلى و)0.94(

تطبيق الدراسة. 

معامالت ارتباط بيرسون بالنسبة لبنود المحور الثاني: لمجاالت االستفادة من اإلنترنت،  3-2

بالدرجة الكلية للمحور: 

 )13(جدول 
معامالت ارتباط بنود المحور الثاني بالدرجة الكلية للمحور 

) 48(العينة االستطالعية: ن=  
 معامل االرتباطم  معامل االرتباطم  معامل االرتباطم 
1 0.84** 1 0.92** 1 0.83** 
2 0.87** 2 0.90** 2 0.81** 
3 0.87** 3 0.76** 3 0.80** 
4 0.80** 4 0.87** 4 0.83** 
5 0.79** 5 0.89** 5 0.87** 
6 0.83** 6 0.89** 6 0.84** 
7 0.88** 7 0.88** 7 0.87** 
8 0.77** 8 0.89** 8 0.81** 

  0.01           ** داله عند مستوى 
 

 وللتحقق من صدق االتساق الداخلي لقياس العالقة بني بنود احملور الثاين والدرجة الكلية للبعد 

 كجد ادين، وهذه )0.76(كحد أعلى و)0.92()فقد تراوحت بني13الذي تنتمي إليه يوضح اجلدول (

.  )0.01(القيمة داله إحصائيا عند مستوى
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 معامالت ارتباط بيرسون بالنسبة لبنود مجاالت المحور الثاني: لمجاالت االستفادة من 4-2
اإلنترنت، بالدرجة الكلية للمحور: 

) 14(جدول 
معامالت ارتباط مجاالت المحور الثاني بالدرجة الكلية للمحور 

) 48(العينة االستطالعية: ن=  
 معامل االرتباطالمجال 

 **0.92 استخدام اإلنرتنت يف جمال التخطيط
 **0.95 استخدام اإلنرتنت يف جمال التنفيذ
 **0.91 استخدام اإلنرتنت يف جمال التقومي

 0.01                 ** داله عند مستوى 
 

 أن معامالت االرتباط مبجاالت احملور لثاين بالدرجة الكلية من خالل )14(نالحظ يف اجلدول 

 يف جمال تنفيذ الربامج واألنشطة التعليمية، يليه جمال ختطيط )0.95(العينة االستطالعية أن أعلى حد 

 يف جمال تقومي الربامج )0.91( أما ادين حد فقد وصل)0.92(الربامج واألنشطة التعليمية حبد يبلغ 

واألنشطة التعليمية. 

 معامالت ارتباط بيرسون بالنسبة لبنود المحور الثالث: أهمية استخدام اإلنترنت، بالدرجة 5-2

الكلية للمحور: 
 
) 15(جدول 

معامالت ارتباط بنود المحور الثالث بالدرجة الكلية للمحور 
) 48(العينة االستطالعية: ن=

 معامل االرتباطم  معامل االرتباطم 
1 0.86** 5 0.87** 

2 0.86** 6 0.91** 

3 0.91** 7 0.90** 

4 0.87** 8 0.91** 

  0.01 ** دالة عند مستوى                   
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 صدق االتساق الداخلي ملعامل ارتباط احملور الثالث والدرجة الكلية للبعد )15(يوضح اجلدول  
 وهي داله إحصائياً عند )0.86( وإن ادين حد هو)0.91(الذي تنتمي إليه حيث أن أعلى حد هو

 ).0.01(مستوى

 معامالت ارتباط بيرسون بالنسبة لبنود المحور الرابع: معوقات استخدام اإلنترنت، بالدرجة 6-2
الكلية للمحور: 

) 16(جدول 
معامالت ارتباط بنود المحور الرابع بالدرجة الكلية للمحور 

) 48=(العينة االستطالعية: ن  
 معامل االرتباطم  معامل االرتباطم 
1 0.76** 5 0.80** 
2 0.65** 6 0.60** 
3 0.77** 7 0.67** 
4 0.68** 8 0.73** 

 0.01          ** دالة عند مستوى 

 درجات االتساق الداخلي ملعامل ارتباط احملور الرابع والدرجة الكلية للبعد )16(يوضح اجلدول 

 وهي قيمة داله )0.60( يف حني إن ادين حد هو)،0.80(الذي تنتمي إليه حيث أن أعلى حد هو

. )0.01( عند مستوىًإحصائيا

 معامالت ارتباط بيرسون بالنسبة لبنود المحور الخامس: المقترحات لزيادة تفعيل استخدام 7-2

اإلنترنت، بالدرجة الكلية للمحور: 
  )17(جدول 

معامالت ارتباط بنود المحور الخامس بالدرجة الكلية للمحور 
) 48(العينة االستطالعية: ن=

 معامل االرتباطم  معامل االرتباطم 
1 0.87** 5 0.95** 
2 0.89** 6 0.88** 
3 0.88** 7 0.84** 
4 0.87** 8 0.85** 

  0.01عند مستوى ه ** دال         
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) صدق االتساق الداخلي لقياس العالقة بني بنود احملور اخلامس والدرجة 17يوضح اجلدول (

) كجد ادين وتعترب هذه 0.84)كحد أعلى و(0.95الكلية للبعد الذي تنتمي إليه فقد تراوحت بني(

.  )0.01(القيمة داله إحصائياً عند مستوى

سابعاً : ثبات أداة الدراسة: 
 Cronach( الثبات ألبعاد وحماور الدراسة بطريقة معادلة ألفا كرونباخ معاملمت حساب قيمة

Alpha ()معامالت الثبات. )18ويوضح اجلدول رقم 
                                                              

) 18(جدول 
معامالت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد ومحاور الدراسة 

) 48(العينة االستطالعية: ن=

معامل ثبات ألفا  عدد البنودالمجال/المحور 
 كرونباخ

 0.95 10احملور األول: واقع استخدام اإلنرتنت 
 0.98 24احملور الثاين: جماالت االستفادة من اإلنرتنت 

 0.97 8 استخدام اإلنرتنت يف جمال التخطيط
 0.97 8 استخدام اإلنرتنت يف جمال التنفيذ
 0.97 8 استخدام اإلنرتنت يف جمال التقومي

 0.96 8احملور الثالث: أمهية استخدام اإلنرتنت 
 0.85 8احملور الرابع: معوقات استخدام اإلنرتنت 

 0.96 8احملور اخلامس: مقرتحات لزيادة تفعيل استخدام اإلنرتنت 

 ومعامل الثبات )،0.95(  أن معامل الثبات للمحور األول)18(يتضح من خالل اجلدول 

 ومعامل الثبات حملور جمال )،0.97( ومعامل الثبات حملور جمال التخطيط )،0.98( للمحور الثاين

 أما احملور الثالث أمهية استخدام اإلنرتنت فإن )،0.97(ومعامل الثبات حملور جمال التقومي . )0.97(التنفيذ

 أما احملور )،0.85( احملور الرابع معوقات استخدام اإلنرتنت بلغ معامل الثبات)،0.96( معامل الثبات بلغ

اخلامس وهو مقرتحات لزيادة تفعيل استخدام اإلنرتنت من وجهة نظر معلمي ومعلمات معاهد وبرامج 
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وذلك يدل على أن مجيع احملاور تتمتع مبعامل ثبات عايل وميكن )،0.96(الرتبية الفكرية فقد بلغت 

االعتماد علية يف حتقيق أهداف هذه الدراسة.  

ثامناً : تطبيق األداة (االستبانه) ميدانياً : 
 باستكمال الباحثة قامت صورتا النهائية، يف وطباعتها االستبانه حتكيم من االنتهاء بعد

 :اإلجراءات إيل وفق ذلك مت وقد الدراسة عينة أفراد على لتوزيعها الالزمة اإلجراءات

موجه إيل مدير  االستبانه) أداة الدراسة( تطبيق على اخلاصة الرتبية قسم رئيس موافقة استالم -

اإلدارة العامة للرتبية والتعليم مبنطقة الرياض.  

املعاهد  مديري إىل الرياض(بنني)موجه مبنطقة والتعليم الرتبية عام مدير من خطاب استالم -

 الباحثة. مهمة تسهيل على فيه حيثهم امللحق با برامج الرتبية الفكرية واملدارس

املعاهد  مديرات إىل موجه الرياض(بنات) مبنطقة التعليمية للشئون املساعد من خطاب استالم -

 الباحثة. مهمة تسهيل على فيه حتثهم الفكرية الرتبية با برامج امللحق واملدارس

 خالل من الرياض مبدينة التعليم إلدارة التابعة الفكرية الرتبية وبرامج معاهد الباحثة حددت -

 .معلميها على تاالستبيانا توزيع يتم سوف اليت الرياض تعليم بإدارة مركز املعلومات

 الرياض مبدينة الفكرية الرتبية وبرامج معاهد معلمي ومعلمات على تاالستبيانا الباحثة وزعت -

 ه .1430/  ه 1429 الدراسي العام من الثاين الدراسي الفصل يف وذلك

 .الشهر قرابة ومجعها تاالستبيانا توزيع عملية استغرقت وقد -

 للبيانات استيفائها مدى ملعرفة واملعلمات املعلمني من العائدة تاالستبيانا فرز مت ذلك يلي -

 .للتفريغ صاحلة إيل أما الباحثة واطمأنت   املطلوبة،

 ).SPSS(للعلوم االجتماعية  اإلحصائية احلزمة باستخدام للبيانات اإلحصائي التحليل إجراء -
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تاسعاً : أساليب المعالجة اإلحصائية: 
استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية اليت تتناسب مع أهداف الدراسة ملعاجلة البيانات واليت 

متثلت يف اآليت: 

 ).Pearson(لتحديد مدى االتساق الداخلي ألداة الدراسة معامل ارتباط بريسون -١

  ).Cronbach’s Alpha(لتحديد معامل الثبات ألداة الدراسة معامل ألفاكرونباخ  -٢

حساب التكرارات والنسب املئوية وذلك لتحديد خصائص أفراد العينة واستجاباتا على  -٣

عبارات االستبانه.  

حساب املتوسط احلسايب، واالحنراف املعياري الستجابات أفراد عينه الدراسة على كل عبارة  -٤

من عبارات حماور االستبانه. 

) ملعرفة وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مدى استخدام اإلنرتنت 2اختبار مربع كأي (كا -٥

 من قبل معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية حسب متغريات اجلنس. 

 حلساب داللة الفروق يف مدى استفادة معلمي ومعلمات معاهد )T-test(اختبار "ت"  -٦

 وبرامج الرتبية الفكرية من اإلنرتنت حسب متغريات اجلنس. 

 ملعرفة داللة الفروق بني إجابات أفراد عينة )ANOVA(حتليل التباين األحادي االجتاه  -٧

 التعليمي، سنوات اخلربة يف التدريس. لالدراسة باختالف املؤه

 وذلك إلجياد داللة الفروق بني متوسطات استجابات أفراد عينة )Scheffe(اختبار شيفية  -٨

الدراسة. 
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الفصل الخامس 
 

(عرض نتائج الدراسة)
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الفصل الخامس 
  عرض نتائج الدراسة

 

يف هذا الفصل سوف يتم عرض النتائج اليت توصلت إليها الدراسة وفقاً ملا مت حتديده من أهداف وما مت 

 هذه النتائج مرتبة حسب أسئلة الدراسة كما يلي: توضعه مسبقاً من أسئلة، وجاء

:اإلجابة عن السؤال األول: ًأوال
ما الغرض من استخدام اإلنترنت من قبل معلمي ومعلمات معاهد وبرامج التربية الفكرية؟ 

 عبارات ولإلجابة عليها مت استخراج التكرارات والنسب املئوية )10(حيث تضمن هذا السؤال

واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة(معلمي/معلمات) على تلك 

 يوضح ذلك. )19(العبارات املتضمنة فيه حيث مت حتليل نتائج الدراسة لعبارات احملور األول واجلدول

 )19(جدول 
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها 

تنازلياً إلجابات عينة الدراسة عن أغراض استخدامهم اإلنترنت 
) 339=(عدد أفراد العينة: ن

العبارات م 
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 إطالقاً 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
ب المعياري 

ترتي
ال

 استعراض وزيارة مواقع الرتبية الفكرية 1
 2 18 39 147 133 ت

4.15 0.87 2 
% 39.2 43.4 11.5 5.3 0.6 

2 
متابعة البحوث والدراسات يف جمال 

 الرتبية الفكرية
 7 25 74 133 100 ت

3.87 0.99 5 
% 29.5 39.2 21.8 7.4 2.1 

3 
متابعة تطور الربامج التعليمية والرتبوية 

 يف جمال اإلعاقة الفكرية.
 5 18 59 140 117 ت

4.02 0.93 3 
% 34.5 41.3 17.4 5.3 1.5 

4 
) لتبادل Chatاستخدام احملادثة (

اآلراء واألفكار يف جمال اإلعاقة 
 الفكرية.

 31 62 88 91 67 ت
3.30 1.23 10 

% 19.8 26.8 26.0 18.3 9.1 

5 
البحث يف املراجع العلمية يف جمال 

 اإلعاقة الفكرية.
 9 25 76 121 108 ت

3.87 1.03 5 
% 31.9 35.7 22.4 7.4 2.7 
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العبارات م 
موافق 
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 إطالقاً 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
ب المعياري 

ترتي
ال

6 
االشرتاك يف جمموعات النقاش 

واملنتديات ملناقشة قضايا الرتبية 
 الفكرية.

 13 41 81 112 92 ت
3.68 1.11 9 

% 27.1 33.0 23.9 12.1 3.8 

7 
التواصل مع الزمالء من خالل 

 استخدام الربيد االلكرتوين
 7 27 50 132 123 ت

3.99 1.01 4 
% 36.3 38.9 14.7 8.0 2.1 

8 
استخدام القوائم الربيدية لالطالع 

 على مستجدات الرتبية الفكرية.
 7 46 75 119 92 ت

3.72 1.07 8 
% 27.1 35.1 22.1 13.6 2.1 

9 
البحث عن أساليب جديدة تنمي 

 التفكري اإلبداعي يف التدريس
 4 14 43 140 138 ت

4.16 0.88 1 
% 40.7 41.3 12.7 4.1 1.2 

10 
تصميم ونشر مواد تعليمية يف جمال 

 اإلعاقة الفكرية.
 13 30 74 117 105 ت

3.80 1.09 7 
% 31.0 34.5 21.8 8.8 3.8 

 3.86*المتوسط العام للمحور 

 درجات 5* المتوسط الحسابي من 

) أن الغرض األول واألكثر من استخدام اإلنرتنت من قبل معلمي 19يتضح من اجلدول (

ومعلمات الرتبية الفكرية هو البحث عن أساليب جديدة تنمى التفكري اإلبداعي يف التدريس فقد 

)، يلي ذلك يف املرتبة الثانية 0.88) واحنراف معياري بلغ (4.16حصلت على متوسط حسايب(

) واحنراف معياري 4.15 حصلت على متوسط حسايب(داستعراض وزيارة مواقع الرتبية اخلاصة وق

 الربامج التعليمية والرتبوية يف جمال اإلعاقة ر)، كما يتنب من اجلدول أيضا إن متابعة تطو0.87مقداره(

) وهي يف املرتبة 0.93) وباحنراف معياري مقداره (4.02الفكرية حصلت على متوسط حسايب(

الثالثة،يف حني جاءت يف املرتبة الرابعة التواصل مع الزمالء من خالل استخدام الربيد االلكرتوين مبتوسط 

 حاز البحث يف املراجع العلمية يف جمال اإلعاقة العقلية د)، وق1.01) واحنراف معياري(3.99حسايب(

) على املرتبة اخلامسة، ونالت متابعة البحوث 1.03) واحنراف معياري(3.87مبتوسط حسايب(

) واحنراف 3.87والدراسات يف جمال الرتبية اخلاصة املرتبة السادسة وذلك مبتوسط حسايب مقداره(

 املرتبة السابعة فقد كانت لتصميم ونشر مواد تعليمية يف جمال اإلعاقة العقلية ا)، أم0.99معياري بلغ (

)، واحتل استخدام القوائم الربيدية لالطالع على 1.09) واحنراف معياري(3.80مبتوسط حسايب بلغ(

 نال االشرتاك ا)، فيم1.07) واحنراف معياري(3.72مستجدات الرتبية اخلاصة املرتبة الثامنة مبتوسط(
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يف جمموعات النقاش واملنتديات ملناقشة قضايا الرتبية اخلاصة على املرتبة التاسعة مبتوسط حسايب مقداره 

) لتبادل chat جاءت يف املرتبة العاشرة استخدام احملادثة (اً )، وأخري1.11) واحنراف معياري (3.68(

). 1.23) واحنراف معياري مقداره(3.30اآلراء واألفكار يف جمال اإلعاقة العقلية مبتوسط حسايب(

ثانياً : اإلجابة عن السؤال الثاني: 
 فما مدى استخدام معلمي ومعلمات معاهد وبرامج التربية الفكرية اإلنترنت باختال

المتغيرات:(الجنس، المؤهل التعليمي، سنوات الخبرة في التدريس)؟ 

) للتعرف على مدى وجود 2ولإلجابة عن هذا السؤال استخدمت الباحثة اختبار مربع كاى (كا

فروق ذات داللة إحصائية يف مدى استخدام معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية اإلنرتنت 

. باختالف املتغريات

- متغير الجنس : 1
) 20جدول (

) للتعرف على االختالف في مدى استخدام 2اختبار مربع كاي (كا
 معلمي ومعلمات معاهد وبرامج التربية الفكرية اإلنترنت باختالف الجنس 

     مدى استخدام اإلنترنت 
 

 الجنس
 المجموع ال يستخدم يستخدم

 معلم
 182 13 169 عدد
 100.0 7.1 92.9 نسبة

 معلمة
 157 28 129 عدد
 100.0 17.8 82.2 نسبة

 الموع
 339 41 298 عدد
 100.0 12.1 87.9 نسبة

 9.063) 2قيمة مربع كاي (كا
 0.003مستوى الداللة 
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) ، مما يشري إىل 0.01) دالة عند مستوى(2 أن قيمة مربع كاي (كا)20(يتضح من اجلدول رقم

أن املتغريين غري مستقلني أي أن استخدام اإلنرتنت يعتمد على اجلنس لصاحل املعلمني 

%). 92.9بنسبة(

- متغير المؤهل التعليمي: 2
) 21جدول (

) للتعرف على االختالف في مدى استخدام معلمي 2اختبار مربع كاي (كا
  ومعلمات معاهد وبرامج التربية الفكرية اإلنترنت باختالف المؤهل التعليمي

مدى استخدام اإلنترنت 
 

 المؤهل التعليمي
 المجموع ال يستخدم يستخدم

 5  5 عدد دبلوم         
 100.0  100.0 نسبة

 317 38 279 عدد بكالوريوس     
 100.0 12.3 88.7 نسبة

 10  10 عدد ماجستري      
 100.0  100.0 نسبة

 332 38 294 عدد        الموع
 100.0 11.4 88.2 نسبة

 2.031) 2قيمة مربع كاي (كا
 0.362مستوى الداللة 

     
) غري دالة،مما يشري إىل أن املتغريين مستقلني 2 أن قيمة مربع كاي (كا)21(يتضح من اجلدول  

أي أن استخدام اإلنرتنت ال يعتمد على املؤهل التعليمي. 

: متغير سنوات الخبرة في التدريس -3

) 22جدول (
) للتعرف على االختالف في مدى استخدام معلمي ومعلمات 2اختبار مربع كاي (كا

معاهد وبرامج التربية الفكرية اإلنترنت باختالف سنوات الخبرة في التدريس 
مدى استخدام اإلنرتنت 

 
 فئات اخلربة

 يستخدم
ال 

 يستخدم
 الموع

 10 إىل أقل من 5من 
 135 11 124 عدد
 100.0 8.1 91.9 نسبة
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مدى استخدام اإلنرتنت 
 

 فئات اخلربة
 يستخدم

ال 
 يستخدم

 الموع

 15 إىل أقل من 10من 
 130 14 116 عدد
 100.0 10.8 89.2 نسبة

  فأكثر15من 
 62 12 50 عدد
 100.0 19.4 80.6 نسبة

 الموع
 327 37 290 عدد
 100.0 11.3 88.7 نسبة

 6.873) 2قيمة مربع كاي (كا
 0.032مستوى الداللة 

 
مما يشري إىل أن )، 0.05() داله عند مستوى 2 أن قيمة مربع كاي (كا)22(يتضح من اجلدول 

املتغريين غري مستقلني أي أن استخدام  اإلنرتنت يعتمد على سنوات اخلربة يف التدريس وذلك لذوي 

%). 91.9) بنسبة(10 إيل اقل من 5سنوات اخلربة األقل(

ثالثاً : اإلجابة عن السؤال الثالث: 
هل هناك اختالفات بني معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية من حيث مدى االستفادة من 

اإلنرتنت يف جماالت التخطيط، والتنفيذ، والتقومي باختالف متغريات (اجلنس، املؤهل التعليمي، سنوات 

اخلربة يف التدريس)؟ 

واختبار حتليل التباين   T-testلإلجابة عن هذا التساؤل استخدمت الباحثة اختبار "ت" 

 وذلك ملعرفة داللة الفروق بني استجابات أفراد عينة الدراسة يف مدى االستفادة ANOVAاألحادي 

 scheffeمن اإلنرتنت يف جماالت التخطيط والتنفيذ والتقومي،كذلك سوف يتم استخدام اختبار شيفيه 

يف حال داللة الفروق يف نتيجة حتليل التباين.وفيما يلي عرضاً لنتائج اإلجابة على هذا السؤال: 
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: متغير الجنس- 1
وذلك للمقارنة بني متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة  T-testمت استخدام اختبار"ت" 

طبقاً ملتغري اجلنس(معلم - معلمة) يف مدى استفادة معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية من 

 نتيجة االختبار ملتغري اجلنس. )23(اإلنرتنت ويوضح اجلدول رقم 

)  23جدول (
اختبار (ت) لداللة الفروق في مدى استفادة معلمي ومعلمات 
 معاهد وبرامج التربية الفكرية من اإلنترنت باختالف الجنس 

العدد الجنس المجال 
المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
المعياري 

قيمة 
ت 

مستوى 
الداللة 

 جمال التخطيط
 0.74 4.13 182 معلم

2.07 
دالة عند 

 0.68 4.29 157 معلمة 0.05مستوى 

 جمال التنفيذ
 0.69 4.17 182 معلم

 غري دالة 1.79
 0.76 4.31 157 معلمة

 جمال التقومي
 0.86 3.91 182 معلم

 غري دالة 0.08
 0.77 3.92 157 معلمة

الدرجة الكلية لاالت 
 االستفادة من اإلنرتنت

 0.69 4.07 182 معلم
 غري دالة 1.39

 0.67 4.17 157 معلمة
 

 )0.05( بالنسبة إيل جمال التخطيط أن قيمة (ت) دالة عند مستوى )23(يتضح من اجلدول 

مما يشري إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني مدى استفادة املعلمني وبني مدى استفادة املعلمات 

أن قيمة (ت) غري دالة  )23(من اإلنرتنت يف هذا الال وذلك لصاحل املعلمات،كما يتضح من اجلدول 

 ، يف حني جند يف جمال التقومي أن قيمة(ت) =1.79يف الاالت: التنفيذ حيث كانت قيمة (ت) =

 مما يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مدى استفادة 1.39)،والدرجة الكلية=0.08(

معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية من اإلنرتنت يف تلك الاالت باختالف اجلنس. 
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: - متغير المؤهل التعليمي

مت حساب حتليل التباين األحادي "ف" ملعرفة داللة الفروق بني استجابات أفراد عينة الدراسة يف 

مدى استفادة معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية من اإلنرتنت باختالف متغري املؤهل 

 نتيجة حتليل التباين للمتغري. )24(التعليمي ويوضح اجلدول 

)  24(جدول 
اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في مدى استفادة معلمي ومعلمات 

  معاهد وبرامج التربية الفكرية من اإلنترنت باختالف المؤهل التعليمي

مجموع  نمصدر التبايالمجال 
المربعات 

درجات 
الحرية 

متوسط 
المربعا
ت 

مستوى الداللة قيمة ف 

 جمال التخطيط
 2.16 2 4.32 بني الموعات

4.37 
دالة عند 

 0.50 329 162.80داخل الموعات  0.01مستوى 

 جمال التنفيذ
 1.10 2 2.19 بني الموعات

 غري دالة 2.09
 0.53 329 172.70داخل الموعات 

 جمال التقومي
 3.33 2 6.65 بني الموعات

5.10 
دالة عند 

 0.65 329 214.46داخل الموعات  0.01مستوى 
الدرجة الكلية 

لاالت االستفادة 
 من اإلنرتنت

 2.05 2 4.09 بني الموعات
4.51 

دالة عند 
 0.45 329 149.41داخل الموعات  0.01مستوى 

 
) يف جمايل:التخطيط حيث 0.01) أن قيمة (ف) دالة عند مستوى(24يتضح من اجلدول (

 مما يشري )،4.51(والدرجة الكلية )،5.10(كذلك بلغت القيمة يف جمال التقومي)،4.37(بلغت القيمة

إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مدى استفادة معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية 

 أن قيمة (ف) )24(من اإلنرتنت يف تلك الاالت باختالف املؤهل التعليمي، كما يتضح من اجلدول 

مما يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف  ،)2.09(غري دالة يف جمال التنفيذ حيث بلغت

مدى استفادة معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية من اإلنرتنت يف هذا الال باختالف 

). 25املؤهل التعليمي، وباستخدام اختبار شيفية للكشف عن مصدر تلك الفروق كما يف جدول (
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 )25جدول (

اختبار شيفية لتوضيح مصدر الفروق في مدى استفادة معلمي ومعلمات 
معاهد وبرامج التربية الفكرية من اإلنترنت باختالف المؤهل التعليمي 

 

المجال 
المؤهل 
التعليمي 

المتوسط 
الحسابي 

الفرق لصالح  ماجستيربكالوريوس  دبلوم

 جمال التخطيط
     3.3500 دبلوم

 بكالوريوس   * 4.2169 بكالوريوس
     3.9500 ماجستري

 جمال التقومي
     2.8000 دبلوم

 بكالوريوس   * 3.9318 بكالوريوس
     3.7250 ماجستري

الدرجة الكلية لاالت 
 االستفادة من اإلنرتنت

     3.2417 دبلوم
 بكالوريوس   * 4.1303 بكالوريوس

     3.9708 ماجستري
  0.05* تعين وجود فروق دالة عند مستوى 

 على النحو التايل: )0.05() وجود فروق دالة عند مستوى25(يتضح من اجلدول رقم

توجد فروق دالة يف جمال التخطيط بني احلاصلني على (دبلوم) واحلاصلني على (بكالوريوس)،  -١

وذلك لصاحل احلاصلني على (بكالوريوس). 

توجد فروق دالة يف جمال التقومي بني احلاصلني على (دبلوم) واحلاصلني على (بكالوريوس)،  -٢

وذلك لصاحل احلاصلني على (بكالوريوس). 

توجد فروق دالة يف الدرجة الكلية لاالت االستفادة من اإلنرتنت بني احلاصلني على (دبلوم)  -٣

واحلاصلني على (بكالوريوس)، وذلك لصاحل احلاصلني على (بكالوريوس). 

: - متغير سنوات الخبرة في التدريس3
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مت حساب حتليل التباين األحادي "ف" ملعرفة الفروق بني استجابات أفراد عينة الدراسة يف مدى 

استفادة معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية من اإلنرتنت باختالف متغري سنوات اخلربة يف 

 نتائج حتليل التباين ملتغري سنوات اخلربة يف التدريس. )26( التدريس ويوضح اجلدول رقم
 )26جدول (

اختبار تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في مدى استفادة معلمي ومعلمات 
 معاهد وبرامج التربية الفكرية من اإلنترنت باختالف سنوات الخبرة في التدريس 

 نمصدر التبايالمجال 
مجموع 

المربعات 
درجات 
الحرية 

متوسط 
المربعات 

قيمة ف 
مستوى 
الداللة 

 جمال التخطيط
 0.51 2 1.01 بني الموعات

 غري دالة 0.98
 0.52 324 168.13داخل الموعات 

 جمال التنفيذ
 0.01 2 0.01 بني الموعات

 غري دالة 0.01
 0.54 324 175.09داخل الموعات 

 جمال التقومي
 0.29 2 0.58 بني الموعات

 غري دالة 0.43
 0.67 324 217.93داخل الموعات 

الدرجة الكلية لاالت االستفادة 
 من اإلنرتنت

 0.06 2 0.12 بني الموعات
 غري دالة 0.12

 0.48 324 155.26داخل الموعات 

 

وجمال . )0.98( أن قيمة (ف) غري دالة يف جمال التخطيط حيث بلغت)26(يتضح من اجلدول 

) مما يشري 0.12( والدرجة الكلية بلغت)0.43( وجمال التقومي حيث بلغت،)0.01(التنفيذ حيث بلغت

إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مدى استفادة معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية 

الفكرية من اإلنرتنت يف تلك الاالت باختالف عدد سنوات اخلربة يف التدريس. 
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:  السؤال الرابععناإلجابة  رابعاً :
 التربية جمعاهد وبرامما هي مجاالت االستفادة من اإلنترنت من قبل معلمي ومعلمات 

 الفكرية؟

-مجال تخطيط البرامج واألنشطة التعليمية: 1

 عبارات ولإلجابة عن السؤال مت استخراج التكرارات والنسب املئوية )8(  وقد تضمن هذا السؤال 

واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة(معلمي/معلمات) على تلك 

 يوضح )27(األسئلة الفرعية املتضمنة فيه حيث مت حتليل نتائج الدراسة لعبارات احملور األول واجلدول 

ذلك. 

 )27(جدول 
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات 

عينة الدراسة عن مجاالت استفادتهم من اإلنترنت في مجال التخطيط 
  )339(عدد أفراد العينة: ن=

 درجات 5* المتوسط الحسابي من 

موافق العبارات م 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
غير 

موافق 
 إطالقاً 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
ب المعياري 

ترتي
ال

1 
التعرف على مراحل منو وخصائص املعاقني 

 فكرياً واحتياجاتم ومتطلباتم. 
 5 11 36 180 107 ت

4.10 0.82 7 
 %31.6 53.1 10.6 3.2 1.5 

2 
االستفادة من نظريات التعلم احلديثة وتطبيقاتا 

 يف اإلعاقة الفكرية.
 4 12 44 169 110 ت

4.09 0.83 8 
 %32.4 49.9 13.0 3.5 1.2 

3 
االستفادة من طرق التدريس املختلفة اليت تتوافق 

 مع الفروق الفردية للمعاقني فكرياً 
 4 9 24 167 135 ت

4.24 0.79 3 
 %39.8 49.3 7.1 2.7 1.2 

4 
االستفادة من األساليب النموذجية يف إعداد 

 الدروس للمعاقني فكرياً .
 4 11 30 167 127 ت

4.19 0.82 6 
 %37.5 49.3 8.8 3.2 1.2 

5 
االستفادة من األفكار اجلديدة يف إعداد 

 الوسائل التعليمية.
 4 9 25 156 145 ت

4.27 0.80 1 
 %42.8 46.0 7.4 2.7 1.2 

6 
االستفادة من الطرق اجلديدة الستثارة دافعية 

 التلميذ املعاق فكرياً للتعلم.
 4 11 29 157 138 ت

4.22 0.83 5 
 %40.7 46.3 8.6 3.2 1.2 

7 
االستفادة من الربامج التعليمية والرتبوية لتحسني 

مستوى التحصيل الدراسي للتلميذ املعاق 
 فكرياً .

 4 10 29 149 147 ت
4.25 0.83 2 

 %43.4 44.0 8.6 2.9 1.2 

8 
البحث عن أساليب التعزيز الفعالة يف جمال 

 تعليم املعاقني فكرياً .

 3 11 36 141 148 ت
4.24 0.83 3  %43.7 41.6 10.6 3.2 0.9 

 4.20*المتوسط العام للمجال 
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) التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات 27يبني اجلدول (

معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية، وقد رُتبت وفقاً لقيمة املتوسطات احلسابية إلجابات 

 حمور جماالت استفادتم من اإلنرتنت يف جمال ختطيط الربامج واألنشطة التعليمة تعينة الدراسة لعبارا

لذوى اإلعاقة الفكرية حيث يالحظ أن االستفادة من األفكار اجلديدة يف إعداد الوسائل التعليمية 

). 0.80) واحنراف معياري(4.27احتلت املرتبة األوىل مبتوسط حسايب بلغ(

) أن كالً من االستفادة من الربامج التعليمية والرتبوية لتحسني 27كما يتضح من اجلدول (

مستوى التحصيل الدراسي للتلميذ املعاق فكرياً، و البحث عن أساليب التعزيز الفعالة يف جمال تعليم 

)، كما 0.83) واحنراف معياري بلغ (4.25املعاقني فكرياً حصلت على املرتبة الثانية مبتوسط حسايب (

يتبني أن االستفادة من طرق التدريس املختلفة اليت تتوافق مع الفروق الفردية للمعاقني فكرياً احتلت على 

)، باملقابل جند من خالل 0.79) واحنراف معياري بلغ (4.24املرتبة الثالثة حيث بلغ املتوسط احلسايب(

، واالستفادة من طرق البحث عن أساليب التعزيز الفعالة يف جمال تعليم املعاقني فكرياً ) أن 23اجلدول (

التدريس املختلفة اليت تتوافق مع الفروق الفردية للمعاقني فكرياً قد حصلت على املرتبة الرابعة مبتوسط 

)، أما املرتبة اخلامسة فقد كانت من 0.82) و(0.79) واحنراف معياري يرتاوح بني (4.24حسايب(

نصيب االستفادة من الطرق اجلديدة الستثارة دافعية التلميذ املعاق فكرياً للتعلم مبتوسط 

)، حصلت على املرتبة السادسة االستفادة من األساليب 0.83) واحنراف معياري(4.22حسايب(

)، يف 0.82) واحنراف معياري (4.19النموذجية يف إعداد الدروس للمعاقني فكرياً مبتوسط حسايب(

حني جند أن املرتبة السابعة احتلتها التعرف على مراحل منو وخصائص املعاقني فكرياً واحتياجاتم 

) من جانب االستفادة من نظريات 0.82) واحنراف معياري (4.10ومتطلباتم مبتوسط حسايب بلغ(

) 4.09التعلم احلديثة وتطبيقاتا يف اإلعاقة الفكرية فقد حصلت على املرتبة الثامنة مبتوسط حسايب (

). 0.83واحنراف معياري(

) أن االستفادة من األفكار اجلديدة يف إعداد الوسائل التعليمية، 27نالحظ من اجلدول(

واالستفادة من الربامج التعليمية والرتبوية لتحسني مستوى التحصيل الدراسي للتلميذ املعاق فكرياً، 

والبحث عن أساليب التعزيز الفعالة يف جمال تعليم املعاقني فكرياً قد مثلت أهم جماالت االستفادة من 
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اإلنرتنت يف جمال التخطيط للربامج واألنشطة التعليمية اليت يبحث عنها معلمي ومعلمات معاهد وبرامج 

) 4.27الرتبية الفكرية حيث تراوحت املتوسطات احلسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة مابني(

). )4.24و

من جانب آخر جند أن االستفادة من طرق التدريس املختلفة اليت تتوافق مع الفروق الفردية 

للمعاقني فكرياً، واالستفادة من الطرق اجلديدة الستثارة دافعية التلميذ املعاق فكرياً للتعلم، واالستفادة 

صنفت على أما األقل جماالت من األساليب النموذجية يف إعداد الدروس للمعاقني فكرياً قد 

االستفادة من اإلنرتنت يف جمال التخطيط للربامج واألنشطة التعليمية اليت يبحث عنها معلمي ومعلمات 

معاهد وبرامج الرتبية الفكرية حيث تراوحت املتوسطات احلسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة ما 

)، وكان التعرف على مراحل منو وخصائص املعاقني فكرياً واحتياجاتم 4.19) و (4.22بني(

ومتطلباتم، واالستفادة من نظريات التعلم احلديثة وتطبيقاتا يف اإلعاقة الفكرية قد سجلت على أما 

األقل بالنسبة لرتتيب جماالت االستفادة من اإلنرتنت يف جمال التخطيط للربامج واألنشطة التعليمية اليت 

يبحث عنها معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية حيث تراوحت املتوسطات احلسابية 

 ).4.09( و) 4.10الستجابات أفراد عينة الدراسة مابني(

: -مجال تنفيذ البرامج واألنشطة التعليمية2

) عبارات لإلجابة عن السؤال مت استخراج التكرارات والنسب املئوية 8تضمن هذا السؤال (

واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة(معلمي/معلمات) على 

 )28(تلك العبارات املتضمنة فيه حيث مت حتليل نتائج الدراسة لعبارات احملور الثاين واجلدول 

يوضح ذلك. 
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) 28جدول (
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات 

عينة الدراسة عن مجاالت استفادتهم من اإلنترنت في مجال التنفيذ 
) 339=(عدد أفراد العينة: ن

موافق العبارات م 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 إطالقاً 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
ب المعياري 

ترتي
ال

1 
االستفادة من األساليب التدريسية احلد  

 االنتباه
 4 5 39 151 140 ت

4.23 0.80 4 
 %41.3 44.5 11.5 1.5 1.2 

2 
االستفادة من الوسائل التعليمية اليت 

تثري أكثر من حاسة لدى التلميذ 
 املعاق فكرياً .

 3 6 29 161 140 ت
4.27 0.76 1 

 %41.3 47.5 8.6 1.8 0.9 

3 
املستجدات للمواد  من االستفادة

والوسائل املستخدمة يف تعليم 
 املعاقني عقليا.

 3 8 29 155 144 ت
4.27 0.78 1 

 %42.5 45.7 8.6 2.4 0.9 

4 
االستفادة من األساليب اليت تنمي 

 اإلدراك لدى املعاقني فكرياً 
 3 9 35 156 136 ت

4.22 0.80 6 
 %40.1 46.0 10.3 2.7 0.9 

5 
االستفادة من األساليب اليت تزيد 

من القدرة على التمييز لدى املعاقني 
 فكريا.

 3 9 32 157 138 ت
4.23 0.80 4 

 %40.7 46.3 9.4 2.7 0.9 

6 
االستفادة من طرق تكييف األنشطة 

 التعليمية مع قدرات املعاق فكرياً .
 3 9 39 153 135 ت

4.20 0.81 8 
 %39.8 45.1 11.5 2.7 0.9 

7 
االستفادة من مناذج األنشطة اليت 
تساعد على إتقان التلميذ للمهام 

 التعليمية. 

 3 10 37 152 137 ت
4.21 0.82 7 

 %40.4 44.8 10.9 2.9 0.9 

8 
االستفادة من قواعد ضبط 

السلوكيات الصفية غري املرغوبة 
 للمعاقني فكرياً .

 4 7 37 144 147 ت
4.25 0.82 3 

 %43.4 42.5 10.9 2.1 1.2 

 4.23 *املتوسط العام للمجال
 درجات 5* املتوسط احلسايب من 

) التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات 28يبني اجلدول (

معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية، وقد رُتبت وفقاً لقيمة املتوسطات احلسابية إلجابات 

 حمور جماالت استفادتم من اإلنرتنت يف جمال تنفيذ الربامج واألنشطة التعليمة تعينة الدراسة لعبارا

) أن االستفادة من الوسائل التعليمية اليت تثري أكثر 28لذوى اإلعاقة الفكرية حيث يتضح من اجلدول (
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من حاسة لدى التلميذ املعاق فكرياً،و االستفادة من املستجدات للمواد والوسائل املستخدمة يف تعليم 

املعاقني فكرياً قد تصدرت جماالت االستفادة يف جمال تنفيذ الربامج واألنشطة التعليمة لذوى اإلعاقة 

، كما يوضح اجلدول )0.76() و0.78( واحنراف معياري تراوح مابني)4.27(الفكرية مبتوسط حسايب 

) إيل أن االستفادة من قواعد ضبط السلوكيات الصفية غري املرغوبة للمعاقني فكرياً داخل الصف 28(

)، يف حني جند أن يف 0.82() واحنراف معياري 4.25(الدراسي احتلت املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب

املرتبة الرابعة كانت من نصيب كالً من عبارة االستفادة من األساليب اليت تزيد من القدرة على التمييز 

لدى املعاقني فكرياً، وعبارة االستفادة من األساليب التدريسية احلديثة جلذب االنتباه وذلك مبتوسط 

 احتل املرتبة السادسة االستفادة من األساليب اليت د)، وق0.80( واحنراف معياري )4.23(حسايب

 يليها يف املرتبة )،0.80( واحنراف معياري )4.22(تنمى اإلدراك لدى املعاقني فكرياً مبتوسط حسايب

السابعة االستفادة من مناذج األنشطة اليت تساعد على إتقان التلميذ للمهام التعليمية حيث بلغ املتوسط 

)، أما االستفادة من طرق تكييف األنشطة التعليمية مع 0.82( واحنراف معياري)4.21(احلسايب 

) 0.81( واحنراف معياري)4.20(قدرات املعاق فكرياً فقد احتلت املرتبة الثامنة مبتوسط حسايب 

االستفادة من مناذج األنشطة اليت تساعد على إتقان التلميذ للمهام التعليمية. 

) االستفادة من الوسائل التعليمية اليت تثري أكثر من حاسة لدى التلميذ 28نالحظ من اجلدول (

املعاق فكرياً، واالستفادة من املستجدات للمواد والوسائل املستخدمة يف تعليم املعاقني عقلياً قد سجلت 

) واحنراف معياري 4.27أعلى جماالت االستفادة من اإلنرتنت يف جمال التنفيذ مبتوسط حسايب بلغ (

يليها يف جمال االستفادة من قواعد ضبط السلوكيات الصفية غري املرغوبة )،0.78 ( و)0.76(تراوح بني

)، أما االستفادة من األساليب 0.82() واحنراف معياري 4.25(للمعاقني فكرياً كانت مبتوسط حسايب

التدريسية احلديثة جلذب االنتباه، واالستفادة من األساليب اليت تزيد من القدرة على التمييز لدى 

 واحنراف معياري )4.23(املعاقني فكريا فقد تساوت من حيث جمال االستفادة مبتوسط حسايب

، يف حني جند أن كال من االستفادة من األساليب اليت تنمي اإلدراك لدى املعاقني فكرياً )0.80(

واالستفادة من مناذج األنشطة اليت تساعد على إتقان التلميذ للمهام التعليمية باإلضافة إيل طرق تكييف 

األنشطة التعليمية مع قدرات املعاق فكرياً كانت األقل يف االستفادة يف جمال تنفيذ الربامج واألنشطة 
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التعليمية اليت يبحث عنها معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية كانت األقل وذلك مبتوسط 

). 0.80 و(.)0.82( واحنراف معياري تراوح مابني)4.20)و(4.22(حسايب تراوح مابني

- مجال تقويم البرامج واألنشطة التعليمية: 3

) عبارات و لإلجابة عن السؤال مت استخراج التكرارات والنسب 8تضمن هذا السؤال (

املئوية واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة(معلمي/معلمات) 

 )29(على تلك العبارات املتضمنة فيه حيث مت حتليل نتائج الدراسة لعبارات احملور الثاين واجلدول 

يوضح ذلك. 
  )29(جدول 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات 
عينة الدراسة عن مجاالت استفادتهم من اإلنترنت في مجال التقويم 

) 339ن=(عدد أفراد العينة: 

 درجات 5*المتوسط الحسابي من 

موافق العبارات م 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 إطالقاً 

المتوس
ط 

الحسا
بي 

االنحراف 
ب المعياري 

ترتي
ال

 االستفادة من أساليب التقومي الفعالة املختلفة.  1
 6 18 57 165 93 ت

3.95 0.90 3 
 %27.4 48.7 16.8 5.3 1.8 

2 
االستفادة من أدوات التقومي وفق األسس 

 العلمية املتبعة يف ضوء معايري حمددة.
 6 19 69 161 84 ت

3.88 0.91 6 
 %24.8 47.5 20.4 5.6 1.8 

3 
االستفادة من مناذج االختبارات املختلفة اليت 

حتدد نقاط القوة والضعف يف جمال اإلعاقة 
 الفكرية

 5 16 63 159 96 ت
3.96 0.89 2 

 %28.3 46.9 18.6 4.7 1.5 

4 
االستفادة من طرق إعداد التقومي املبين على 

 األهداف التعليمية.
 5 13 71 149 101 ت

3.97 0.89 1 
 %29.8 44.0 20.9 3.8 1.5 

5 
االستفادة من أنواع التقييم الرمسي كاالختبارات 

 التشخيصية، قوائم الشطب
 7 15 78 152 87 ت

3.88 0.91 6 
 %25.7 44.8 23.0 4.4 2.1 

6 
االستفادة من مناذج التقومي غري الرمسي 
 التحصيل. االستعداد. امليول. التكيف.

 6 18 77 148 90 ت
3.88 0.92 6 

 %26.5 43.7 22.7 5.3 1.8 

7 
االستفادة من طرق تطبيق املقاييس بغرض 

 التشخيص والتقييم والعالج
 7 21 71 144 96 ت

3.89 0.96 5 
 %28.3 42.5 20.9 6.2 2.1 

8 
االستفادة من نتائج التقومي بعمل قوائم ألغراض 

 ختطيط املنهج للمعاقني فكرياً .

 7 18 66 151 97 ت
3.92 0.94 4 

 %28.6 44.5 19.5 5.3 2.1 

 3.91 *املتوسط العام للمجال
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) التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات 29يبني اجلدول (
معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية، وقد رُتبت وفقاً لقيمة املتوسطات احلسابية إلجابات 

 حمور جماالت استفادتم من اإلنرتنت يف جمال تقومي الربامج واألنشطة التعليمة تعينة الدراسة لعبارا
لذوى اإلعاقة الفكرية حيث يالحظ أن االستفادة من طرق إعداد التقومي املبين على األهداف التعليمية 

 من جانب آخر جند أن )،0.89( واحنراف معياري )3.97(قد احتلت املرتبة األوىل مبتوسط حسايب 
االستفادة من مناذج االختبارات املختلفة اليت حتدد نقاط القوة والضعف يف جمال اإلعاقة الفكرية قد 

، كما نالحظ من )0.89( واحنراف معياري بلغ)3.96(حصلت على املرتبة الثانية مبتوسط حسايب 
) أن االستفادة من أساليب التقومي الفعالة املختلفة حصلت على املرتبة الثالثة مبتوسط 29اجلدول (

 يف حني جند أن االستفادة من نتائج التقومي بعمل )،0.90( واحنراف معياري )3.95(حسايب بلغ 
 واحنراف )3.92(قوائم ألغراض ختطيط املنهج للمعاقني فكرياً احتلت املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب 

 أما املرتبة اخلامسة فكانت االستفادة من طرق تطبيق املقاييس بغرض التشخيص )،0.94(معياري 
، من ناحية أخرى جند أن كال من )0.96( واحنراف معياري )3.89(والتقييم والعالج مبتوسط حسايب 

االستفادة من أدوات التقومي وفق األسس العلمية املتبعة يف ضوء معايري حمددة فقد حصلت على املرتبة 
 وتتساوى معها يف املرتبة كالً من )0.91( واحنراف معياري )3.88(السادسة مبتوسط حسايب 

 )3.88(االستفادة من أنواع التقييم الرمسي كاالختبارات التشخيصية وقوائم الشطب مبتوسط حسايب 
)، واالستفادة من مناذج التقومي غري الرمسي للتحصيل، واالستعداد، وامليول، 0.91(واحنراف معياري 

 ). 0.92() واحنراف معياري3.88(والتكيف مبتوسط حسايب 

 أن كًالً◌ من االستفادة من طرق إعداد التقومي املبين على األهداف )29(نالحظ من اجلدول 
التعليمية واالستفادة من مناذج االختبارات املختلفة اليت حتدد نقاط القوة والضعف يف جمال اإلعاقة 
الفكرية واالستفادة من األساليب املختلفة للتقومي الفعال اليت يبحث عنها معلمي ومعلمات معاهد 

 واحنراف )3.95) و (3.97(وبرامج الرتبية الفكرية قد احتلت الصدارة  مبتوسط حسايب يرتاوح مابني 
 يليها االستفادة من نتائج التقومي بعمل قوائم إلغراض ختطيط )،0.90و( )0.89(معياري تراوح بني

املناهج للمعاقني فكرياً، واالستفادة من طرق تطبيق املقاييس بغرض التشخيص والتقييم والعالج فقد 
سجلت أقل جماالت االستفادة من اإلنرتنت يف جمال تقومي  الربامج واألنشطة التعليمية اليت يبحث عنها 
معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية حيث كانت املتوسطات احلسابية الستجابات أفراد عينة 
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)، يف حني 0.94) و(0.96( واحنراف معياري تراوح ما بني)3.89( و )3.92(الدراسة ترتاوح مابني
جند أن كالً من االستفادة من أدوات التقومي وفق األسس العلمية املتبعة يف ضوء معايري حمددة، 

واالستفادة من أنواع التقييم الرمسي كاالختبارات التشخيصية وقوائم الشطب، واالستفادة من مناذج 
التقومي غري الرمسي للتحصيل، والكشف عن امليول واالستعدادات قد سجلت اقل جماالت االستفادة من 

اإلنرتنت يف جمال تقومي  الربامج واألنشطة التعليمية اليت يبحث عنها معلمي ومعلمات معاهد وبرامج 
و احنراف ) 3.88(الرتبية الفكرية حيث كانت املتوسطات احلسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة 

 ).0.91) و(0.92(معياري مابني
وبإلقاء نظرة شاملة على احملاور الثالثة الفرعية حملور جماالت االستفادة من اإلنرتنت من قبل 

) يتضح لنا املتوسطات 30معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية من خالل اجلدول رقم(
احلسابية مرتبة ترتيباً تنازلياً لكل حمور على حده.  

 )30(جدول 
المتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً لمجاالت االستفادة 
 من اإلنترنت من قبل معلمي معاهد وبرامج التربية الفكرية 

 الترتيبالمتوسط* الحسابي المجاالت 
 2 4.20 استخدام اإلنرتنت يف جمال التخطيط
 1 4.23 استخدام اإلنرتنت يف جمال التنفيذ
 3 3.91 استخدام اإلنرتنت يف جمال التقومي

 4.12 الدرجة الكلية لاالت االستفادة من اإلنرتنت

 درجات  5* المتوسط من             

،كما )4.12() أن الدرجة الكلية لاالت االستفادة من اإلنرتنت بلغت30يتضح من اجلدول (

نالحظ أن الال الفرعي الذي احتل الصدارة واألكثر يف جمال االستفادة من اإلنرتنت من قبل معلمي 

ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية هو استخدام اإلنرتنت يف جمال تنفيذ الربامج واألنشطة التعليمية 

 يليه يف املرتبة الثانية استخدام اإلنرتنت يف جمال ختطيط الربامج )4.23(وذلك مبتوسط حسايب بلغ 

 يف حني أن جمال تقومي الربامج واألنشطة التعليمية )،4.20(واألنشطة التعليمية مبتوسط حسايب بلغ

 ).3.91(املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ
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خامساً :اإلجابة عن السؤال الخامس: 
ما أهمية استخدام اإلنترنت من وجهة نظر معلمي ومعلمات معاهد وبرامج التربية الفكرية؟ 

) عبارات و لإلجابة عن السؤال مت استخراج التكرارات والنسب املئوية 8تضمن هذا السؤال (
واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة(معلمي/معلمات) على تلك 

 يوضح ذلك. )31 (العبارات املتضمنة فيه حيث مت حتليل نتائج الدراسة لعبارات احملور الثاين واجلدول
 )31(جدول 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً 
 إلجابات عينة الدراسة عن أهمية استخدام اإلنترنت من وجهة نظرهم 

موافق العبارات م 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 إطالقاً 

المتوس
ط 

الحسا
بي 

االنحراف 
ب المعياري 

ترتي
ال

  1    
وسيلة لتطوير األداء املهين يف جمال اإلعاقة 

 الفكرية.

 3 2 30 163 141 ت
4.29 0.73 3 

 %41.6 48.1 8.8 0.6 0.9 

2 
وسيله مهمة للتواصل مع املؤسسات 

 التعليمية والرتبوية يف جمال الرتبية الفكرية.

 4 4 37 159 135 ت
4.23 0.78 5 

 %39.8 46.9 10.9 1.2 1.2 

3 

وسيلة لتطوير القدرات على استخدام 

تكنولوجيا التعليم واملعلومات عرب حمركات 

 البحث

 3 4 43 160 129 ت

4.20 0.77 6 
 %38.1 47.2 12.7 1.2 0.9 

4 
وسيلة للمشاركة يف النقاشات واحلوار يف 

 القضايا واملشكالت التعليمية والرتبوية

 4 9 54 156 116 ت
4.09 0.84 8 

 %34.2 46.0 15.9 2.7 1.2 

5 
وسيلة فعالة تساهم يف استمرارية التدريس 

 الفعال للمعاقني فكرياً .

 3 6 47 155 128 ت
4.18 0.80 7 

 %37.8 45.7 13.9 1.8 0.9 

6 
وسيلة فعالة يف احلصول على اخلربات و 

 املعلومات ونقلها.

 3 2 31 150 153 ت
4.32 0.74 2 

 %45.1 44.2 9.1 0.6 0.9 

 اختصار للجهد والوقت يف اجناز املهام. 7
 3 3 28 138 167 ت

4.37 0.75 1 
 %49.3 40.7 8.3 0.9 0.9 

8 
وسيلة إلجياد حلول ملشكالت تدريس 

 املعاقني فكرياً .

 3 5 41 146 144 ت
4.25 0.79 4 

 %42.5 43.1 12.1 1.5 0.9 

 4.24 *المتوسط العام للمجال

 درجات 5* المتوسط الحسابي من 
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  التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات أن)31يبني اجلدول (

 معاهد وبرامج الرتبية الفكرية، وقد رُتبت وفقاً لقيمة املتوسطات احلسابية إلجابات معلمي ومعلمات

 أمهية استخدام اإلنرتنت من وجهة نظر معلمي ومعلمات معاهد وبرامج عينة الدراسة لعبارات حمور

الرتبية الفكرية، حيث تظهر يف املقدمة حمتلة الصدارة أمهية استخدام اإلنرتنت الختصار اجلهد والوقت 

 يف حني احتلت املرتبة الثانية )،0.75( واحنراف معياري )4.37(يف اجناز املهام مبتوسط حسايب بلغ 

أمهية استخدام اإلنرتنت كوسيلة فعالة يف احلصول على اخلربات التعليمية والوصول إيل مصادر املعلومات 

 أما فيما يتعلق بأمهية استخدام )،0.74( واحنراف معياري )4.32(ونقلها مبتوسط حسايب بلغ 

اإلنرتنت كوسيلة لتطوير األداء املهين يف جمال اإلعاقة الفكرية فقد احتلت املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب 

 من جانب آخر جند إن أمهية استخدام اإلنرتنت كوسيلة إلجياد )،0.73() واحنراف معياري 4.29(بلغ 

 واحنراف )4.25(حلول ملشكالت تدريس املعاقني فكرياً قد احتلت املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب بلغ 

) أمهية استخدام اإلنرتنت كوسيلة مهمة للتواصل مع 31، كما يظهر اجلدول ()0.79(معياري 

 )4.23(املؤسسات التعليمية والرتبوية يف جمال اإلعاقة الفكرية يف املرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب بلغ 

 يف حني احتلت أمهية استخدام اإلنرتنت كوسيلة لتطوير القدرات على )،0.78(واحنراف معياري 

 )4.20(استخدام تكنولوجيا التعلم واملعلومات عرب حمركات البحث املرتبة السادسة مبتوسط حسايب بلغ

، كما احتلت املرتبة السابعة أمهية استخدام اإلنرتنت كوسيلة فعالة تساهم يف )0.77(واحنراف معياري 

، من )0.80( واحنراف معياري )4.18(استمرارية التدريس الفعال للمعاقني فكرياً مبتوسط حسايب بلغ 

جانب أخر جند أن أمهية استخدام اإلنرتنت كوسيلة للمشاركة يف النقاشات واحلوار يف القضايا 

) واحنراف معياري 4.09(واملشكالت التعليمية والرتبوية قد احتلت املرتبة الثامنة مبتوسط حسايب بلغ 

)0.84( .
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سادساً : اإلجابة عن السؤال السادس: 

ما هي المعوقات التي تحد من استخدام اإلنترنت من وجهة نظر معلمي ومعلمات معاهد وبرامج 

 التربية الفكرية؟
) عبارات ولإلجابة عن السؤال مت استخراج التكرارات والنسب املئوية 8تضمن هذا السؤال (

واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة (معلمي/معلمات) على تلك 

 يوضح ذلك. )32(العبارات املتضمنة فيه حيث مت حتليل نتائج الدراسة لعبارات احملور الثاين واجلدول 
 )32(جدول                                                   

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً 
  إلجابات عينة الدراسة عن المعوقات التي تحد من استخدامهم اإلنترنت

موافق العبارات م 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 إطالقاً 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
ب المعياري 

ترتي
ال

1 
عدم التدريب املناسب ونقص املعلومات عن 

 خدمات اإلنرتنت

 9 19 40 129 142 ت
4.11 1.00 4 

 %41.9 38.1 11.8 5.6 2.7 

2 
ندرة املواقع اليت ختدم املتخصصني يف جمال اإلعاقة 

 الفكرية.

 9 22 46 138 124 ت
4.02 1.00 6 

 %36.6 40.7 13.6 6.5 2.7 

3 
حمدودية االستفادة املتوقعة الستخدام اإلنرتنت يف 

 العملية التعليمية داخل الفصل.

 10 27 47 136 119 ت
3.96 1.04 7 

 %35.1 40.1 13.9 8.0 2.9 

 الصعوبة يف ترمجة املوضوعات باللغة االجنليزية 4
 8 9 47 116 159 ت

4.21 0.94 1 
 %46.9 34.2 13.9 2.7 2.4 

5 
كثرة النصاب التدريسي حيول دون االستفادة من 

 اإلنرتنت

 6 30 40 100 163 ت
4.13 1.05 3 

 %48.1 29.5 11.8 8.8 1.8 

6 
زيادة التكلفة املالية املرتتبة على االشرتاك يف 

 اإلنرتنت

 13 46 51 113 116 ت
3.81 1.16 8 

 %34.2 33.3 15.0 13.6 3.8 

7 
املنهج التعليمي احلايل ال يتوافق مع استخدام 

 اإلنرتنت.

 7 28 52 112 140 ت
4.03 1.04 5 

 %41.3 33.0 15.3 8.3 2.1 

 2 1.00 4.15 8 20 38 120 153 تعدم توفر الدورات املتخصصة للتعامل مع خدمات  8
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موافق العبارات م 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق

غير 
موافق 
 إطالقاً 

المتوسط 
الحسابي 

االنحراف 
ب المعياري 

ترتي
ال

 2.4 5.9 11.2 35.4 45.1%  اإلنرتنت واالستفادة منه.

 4.05 *المتوسط العام للمجال

 درجات 5* املتوسط احلسايب من 

 ) التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات32 اجلدول (يظهر من

 معاهد وبرامج الرتبية الفكرية، وقد رُتبت وفقاً لقيمة املتوسطات احلسابية إلجابات معلمي ومعلمات

 املعوقات اليت حتد من استخدام اإلنرتنت من وجهة نظر معلمي ومعلمات عينة الدراسة لعبارات حمور

معاهد وبرامج الرتبية الفكرية، حيث تظهر يف مقدمة الصدارة أن الصعوبة يف ترمجة املوضوعات باللغة 

االجنليزية من أول املعوقات اليت حتد معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية من استخدام 

 يليها حمتلة املرتبة الثانية عدم توفر )،0.94( واحنراف معياري )4.21(اإلنرتنت مبتوسط حسايب 

 واحنراف معياري )4.15(الدورات املتخصصة للتعامل مع خدمات اإلنرتنت مبتوسط حسايب بلغ 

 هذا باإلضافة إيل أن كثرة النصاب التدريسي واليت احتلت املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب )،1.00(

)، أما املرتبة الرابعة فكانت من نصيب عدم التدريب املناسب 1.05( واحنراف معياري )،4.13(

)، يف 1.00( واحنراف معياري )،4.11(ونقص املعلومات عن خدمات اإلنرتنت مبتوسط حسايب 

املرتبة اخلامسة كانت من نصيب أن املنهج التعليمي احلايل ال يتوافق مع استخدام اإلنرتنت مبتوسط 

 فيما احتلت املرتبة السادسة ندرة املواقع العربية اليت ختدم )،1.04( واحنراف معياري )،4.03(حسايب 

 احتلت )،1.00( واحنراف معياري )،4.02(املتخصصني يف جمال اإلعاقة الفكرية مبتوسط حسايب

املرتبة السابعة حمدودية االستفادة املتوقعة الستخدام اإلنرتنت يف العملية التعليمية داخل الفصل مبتوسط 

 فيما احتلت املرتبة الثامنة زيادة التكلفة املالية املرتتبة على )،1.04( واحنراف معياري )،3.96(حسايب 

) 32، كما يتنب من اجلدول ()1.16( واحنراف معياري)،3.81(االشرتاك يف اإلنرتنت مبتوسط حسايب

أن كالً من الصعوبة يف ترمجة املوضوعات باللغة االجنليزية، وعدم توفر الدورات املتخصصة للتعامل مع 

خدمات اإلنرتنت، وكثرة النصاب التدريسي، قد احتلت الصدارة كمعوقات حتد معلمي ومعلمات 
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) 4.21(معاهد وبرامج الرتبية الفكرية من استخدام اإلنرتنت وذلك مبتوسط حسايب يرتاوح ما بني 

. )1.05) و (0.94( واحنراف معياري يرتاوح ما بني )،4.13و(

سابعاً : اإلجابة عن السؤال السابع: 
ما هي المقترحات التي يقترحها معلمي ومعلمات معاهد وبرامج التربية الفكرية لزيادة تفعيل 

استخدام اإلنترنت؟ 

) عبارات و لإلجابة عن السؤال مت استخراج التكرارات والنسب املئوية 8تضمن هذا السؤال (

واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة (معلمي/معلمات) على تلك 

 يوضح ذلك.                                 )33(العبارات املتضمنة فيه حيث مت حتليل نتائج الدراسة لعبارات احملور الثاين واجلدول 
 )33(جدول 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية وترتيبها تنازلياً إلجابات 
 عينة الدراسة عن مقترحاتهم لزيادة تفعيل استخدام اإلنترنت 

موافق العبارات م 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
غير 

موافق 
 إطالقاً 

المتوسط 
الحسا
بي 

االنحراف 
ب المعياري 

ترتي
ال

1 
نشر قوائم متخصصة ملواقع البحث املهمة يف 

 جمال اإلعاقة الفكرية.

 2 1 12 107 217 ت
4.58 0.64 2 

 %64.0 31.6 3.5 0.3 0.6 

2 
نشر قوائم خمصصة ملواقع يف جمال ختطيط 

 وتنفيذ وتقومي برامج املعاقني فكرياً .

 2 1 13 117 206 ت
4.55 0.64 3 

 %60.8 34.5 3.8 0.3 0.6 

3 
وضع حوافز تشجيعية إلنشاء مواقع شخصية 

 ختدم معلمي الرتبية الفكرية.

 2 1 31 102 203 ت
4.48 0.72 4 

 %59.9 30.1 9.1 0.3 0.6 

4 
تزويد املدارس واملعاهد بالتجهيزات احلديثة 

 الالزمة لالتصال باإلنرتنت.

 2 2 17 85 233 ت
4.61 0.67 1 

 %68.7 25.1 5.0 0.6 0.6 

5 
توعية معلمي الرتبية الفكرية بأمهية االستفادة 

 من خدمات اإلنرتنت يف العملية التعليمية

 2 1 24 117 195 ت
4.48 0.69 4 

 %57.5 34.5 7.1 0.3 0.6 

6 
العمل على توظيف اإلنرتنت يف تنمية وتبادل 

 اخلربات بني مؤسسات الرتبية الفكرية.

 3 1 22 119 194 ت
4.47 0.71 6 

 %57.2 35.1 6.5 0.3 0.9 

7 
ختفيض التكلفة املادية الالزمة للمعلمني 

 للحصول على اشرتاك خاص.

 3 2 32 100 202 ت
4.46 0.76 7 

 %59.6 29.5 9.4 0.6 0.9 

8 
تشجيع املعلمني على زيارة مواقع احملادثة اجلادة 

 والنقاش اهلادف اليت تعين بالرتبية الفكرية

 5 4 38 119 173 ت
4.33 0.83 8 

 %51.0 35.1 11.2 1.2 1.5 
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موافق العبارات م 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
غير 

موافق 
 إطالقاً 

المتوسط 
الحسا
بي 

االنحراف 
ب المعياري 

ترتي
ال

 4.50*المتوسط العام للمجال 
 درجات 5* املتوسط احلسايب من 

 
 إلجابات التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلياً  )33( اجلدول يظهر من

 معاهد وبرامج الرتبية الفكرية، وقد رُتبت وفقاً لقيمة املتوسطات احلسابية إلجابات معلمي ومعلمات

 املقرتحات اليت يقرتحها معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية لزيادة عينة الدراسة لعبارات حمور

تفعيل استخدام اإلنرتنت، حيث ظهرت يف مقدمة الصدارة ضرورة تزويد املدارس واملعاهد بالتجهيزات 

 واحنراف )،4.61(احلديثة  الالزمة لالتصال باإلنرتنت فقد احتلت املرتبة األوىل مبتوسط حسايب بلغ 

 يف حني جند أن املرتبة الثانية احتلتها ضرورة نشر قوائم متخصصة ملواقع البحث )،0.67(معياري 

 نشر قوائم )،0.64( واحنراف معياري)،4.58(املهمة يف جمال اإلعاقة الفكرية مبتوسط حسايب بلغ 

خمصصة ملواقع يف جمال ختطيط وتنفيذ وتقومي برامج املعاقني فكرياً احتلت املرتبة الثالثة مبتوسط 

 باملقابل جند أن كالً من وضع حوافز تشجيعية إلنشاء )،0.64( واحنراف معياري )،4.55(حسايب

 وتوعية )،0.72( واحنراف معياري )،4.48(مواقع شخصية ختدم معلمي الرتبية الفكرية مبتوسط حسايب

معلمي الرتبية الفكرية بأمهية االستفادة من خدمات اإلنرتنت يف العملية التعليمية مبتوسط حسايب 

 يف حني جند أن املرتبة السادسة هي ، قد تساوت يف املرتبة الرابعة)0.69( واحنراف معياري )،4.48(

من نصيب مقرتح العمل على توظيف اإلنرتنت يف تنمية وتبادل اخلربات بني مؤسسات الرتبية الفكرية 

 أما املرتبة السابعة فقد كانت من نصيب ضرورة )،0.71( واحنراف معياري )4.47(مبتوسط حسايب 

 )،4.46(ختفيض التكلفة املادية الالزمة للمعلمني للحصول على اشرتاك خاص مبتوسط حسايب 

 يف حني جند أن املرتبة الثامنة كانت لضرورة تشجيع املعلمني على زيارة مواقع )،0.76(واحنراف معياري

 واحنراف معياري )،4.33(احملادثة اجلادة والنقاش اهلادف اليت تعين بالرتبية الفكرية مبتوسط حسايب 

)0.83.(  
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 الفصل السادس

 
(مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات)
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الفصل السادس 
مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات 

 

هدفت الدراسة احلالية إيل معرفة واقع استخدام معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية 

الدراسة، ولكي يتم  جمتمع أفراد ميثلون اإلنرتنت ومدى استفادتم منه يف تطوير كفاياتم املهنية، والذين

حتقيق أهداف الدراسة مت تصميم استبانه وتطبيقها ومجع البيانات الالزمة من خالهلا،حيث مت ترميز 

ومعاجلة هذه البيانات بعد ذلك قامت الباحثة بأجراء التحليالت اإلحصائية املناسبة، ويتضمن هذا 

الفصل مناقشة وتفسري النتائج اليت توصلت إليها الدراسة، والتوصيات املقرتحة يف ضوء هذه النتائج.  

 أوالً : مناقشة نتائج السؤال األول: 

ما أغراض استخدام اإلنترنت من قبل معلمي ومعلمات معاهد وبرامج التربية الفكرية؟ 

 أشارت النتائج أن معظم متوسطات الفقرات تقع ضمن فئة مرتفعة )19(من خالل اجلدول 

حيث يعين ذلك أن معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية يستخدمون اإلنرتنت، بغرض تنمية 

كفايتهم املهنية إذا ما أُخذ بعني االعتبار حداثة اإلنرتنت بشكل عام وعدم وجود توعية وتدريب 

الستخدمها من أجل التعلم والرقي باألداء املهين وتنوع استخداماتا وتطبيقاتا، هذا باإلضافة إيل كثرة 

 ؛ 1998املعلومات املشتتة عن اهلدف األصلي، وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة (مهشري وبوعزة ،

؛ (Kerr,Dowret,1996)؛ كري ودورت 2003؛ احلازمي،2001؛ النجار،(Henry,1998) هنري

 ؛ ستيفان (Jamgochian,2004) ؛ جاجمتشني(Cheney,2002)؛ تشيين 2003احلريب،

(Steven,2007)؛ كوهلر (Koehler,2007) ؛ فاس وستكلربج(Vasa,Stecklberg,1996) ؛

حيث أن مجيع تلك الدراسات أكدت على أن استخدام اإلنرتنت يساعد يف حتقيق أغراض متعددة كل 

حسب ختصصه، وترجع الباحثة ذلك إيل االنتشار السريع لإلنرتنت واالهتمام احمللي با، كما ميكن 

تفسري حصول عبارة  البحث علي أساليب جديدة تنمى التفكري اإلبداعي يف التدريس على متوسط 

) على املرتبة األويل بأنه مؤشر على رغبة معلمي ومعلمات 0.88)  واحنراف معياري (4.16حسايب (
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الرتبية الفكرية يف متابعة تطور الربامج التعليمية والرتبوية يف جمال اإلعاقة الفكرية والبحث عن املستجدات 

يف جمال التدريس وذلك من أجل الرقي بأساليب التدريس الفعال لذوي اإلعاقة الفكرية، أما فيما يتعلق 

باملرتبة الثانية وهو استعراض وزيارة مواقع الرتبية اخلاصة من حيث استخدام اإلنرتنت مبتوسط حسايب 

؛ بول وكيمبال، (Koehlee,2007) ) وذلك يتفق مع دراسة كوهلر0.87) واحنراف معياري (4.15(

(Bull,Kimball,1998) ؛ واليت أكدت على أن هناك مواقع ذات فائدة كبرية خلدمة معلمي ذوى

اإلعاقات البسيطة واملتوسطة، وأن تلك املواقع متثل مصدراً تعليمياً ومصدراً مهماً للحصول على 

املعلومات من أجل اكتساب املعرفة اإلضافية، كذلك ميكن تفسري حصول عبارة" متابعة البحوث 

) واحنراف 4.02والدراسات يف جمال الرتبية الفكرية"على املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ(

 وذلك لرغبة معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية يف متابعة طور برامج الرتبية )0.99(معياري

الفكرية و تعزيز معلوماتم، باإلضافة إيل االستفادة من اإلنرتنت بشكل أساسي يف خدمة تطوير أداءهم 

). 2003؛ (احلازمي،)Quesada,2001( كوسيدا)؛ 1997املهين وهذا يتفق مع (عليان والقسي ،

ميكن أيضا تفسري حصول عبارة "خدمة التواصل مع الزمالء من خالل استخدام الربيد 

وذلك لسرعة وصول ) 1.01) واحنراف معياري (3.99اإللكرتوين" على املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب (

الرسائل وقلة التكلفة، كما إما أسلوب مفيد يف االتصال باإلدارات واملؤسسات الرتبوية والتعليمية 

واحلصول على املعلومات واملساعدة يف حل املشكالت وهذا يتفق مع دراسة 

)؛ 2003)؛ (الرويلي،Lazinger,et.al,1997(الزجنر وآخرون ؛ و)(Klobas,1996كلوباس

)، كما يعترب حصول عبارة "البحث يف املراجع العلمية يف جمال اإلعاقة الفكرية" على 2001(النجار،

) عائداً يف رأى الباحثة إيل أن الغالبية 1.03) واحنراف معياري (3.87املرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب(

العظمى من تلك املراجع باللغة االجنليزية،مما يشكل صعوبة يف فهم الكثِري من املصطلحات املستخدمة 

فيها وهذا ينطبق أيضا على متابعة البحوث والدراسات يف جمال الرتبية الفكرية وحصوهلا على املرتبة 

). 0.99) واحنراف معياري(3.87السادسة مبتوسط حسايب (
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فيما يعد حصول عبارة "تصميم ونشر مواد تعليمية يف جمال اإلعاقة الفكرية" على املرتبة السابعة 

) عائداً إيل عدم إدراك املعلمني واملعلمات بأمهية 1.09) واحنراف معياري (3.80مبتوسط حسايب (

الدور الذي تلعبه تلك اخلدمة يف إثراء جمال الرتبية الفكرية،كما أن تلك اخلدمة حتتاج إيل تدريب خاص 

من قبل متخصصني يف جمال االنرتنت، أما عبارة "استخدام القوائم الربيدية لالطالع على مستجدات 

) وترى 1.07) واحنراف معياري (3.72الرتبية الفكرية" واليت احتلت املرتبة الثامنة مبتوسط حسايب (

الباحثة أن ذلك قد يكون عائداً إيل ضعف املعرفة يف توظيف هذه اخلدمة بشكل فعال من قبل معلمي 

)، 2001ومعلمات الرتبية الفكرية، أو يكونوا من املشرتكني السلبيني وذلك يتفق مع دراسة (املوسى،

جند أن املرتبة التاسعة من نصيب عبارة "االشرتاك يف جمموعات النقاش واملنتديات ملناقشة قضايا الرتبية 

)، يف حني احتل املرتبة 1.11) واحنراف معياري (3.68الفكرية" حيث حصلت على متوسط حسايب (

) لتبادل اآلراء واألفكار يف جمال اإلعاقة الفكرية" فقد حصلت chatالعاشرة عبارة "استخدام احملادثة (

؛ 2001) وهذا يتفق مع دراسة النجار،1.23) واحنراف معياري (3.30على متوسط حسايب(

) وترى الباحثة إن ذلك قد يكون 1997؛ عليان، القسي،1999؛ السلطان والفنتوخ،2003القبالن،

عائداً إيل نظرة التمع لإلنرتنت وما يشوبا من سلبيات. 

ثانياً :مناقشة نتائج السؤال الثاني: 
ما مدى استخدام معلمي ومعلمات معاهد وبرامج التربية الفكرية لإلنترنت حسب متغيرات 

الجنس، المؤهل، سنوات الخبرة في التدريس؟ 

) للتعرف على مدى وجود فروق 2ولإلجابة عن هذا السؤال استخدمت الباحثة اختبار مربع (كا

ذات داللة إحصائية يف مدى استخدام معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية لإلنرتنت 

باختالف املتغريات. 
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- الجنس: 1

) أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية يف مدى 20أظهرت نتائج الدراسة من خالل اجلدول (

استخدام معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية لإلنرتنت تعزى إيل متغري اجلنس وذلك لصاحل 

 وهذا يتفق مع دراسة %)82.2( باملقارنة باملعلمات بنسبة %)92.9(املعلمني بنسبة 

) Wallace,1999؛ واالس (1997)، يف حني يتلف مع (طوالبه،2008؛ الل،2001(النجار،

وترجع الباحثة ذلك إيل أن كثرياً من املعلمني لديهم حرية اجتماعية كبرية مقارنة باملعلمات يف استخدام 

اإلنرتنت من خالل الدخول إيل مواقع التسلية والرتفية وممارسة األلعاب االلكرتونية، والبحث عن فرص 

وظيفية، أو أن تكون لديهم اهتمامات اكرب مبواقع وسائل اإلعالم وقراءة األخبار، باإلضافة إيل الُبعد 

االجتماعي الذي حيد من تردد املعلمات على مقاهي اإلنرتنت حيث أن املعلمني لديهم فرصاً كبرية 

للرتدد على مقاهي اإلنرتنت وقضاء ساعات طويلة يف تلك املقاهي. 

- المؤهل التعليمي: 2

من جانب آخر جند أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف متغري املؤهل التعليمي بني معلمي 

) وذلك 21ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية حول مدى استخدام اإلنرتنت من خالل اجلدول (

) وتعزى الباحثة ذلك إيل أن 2003، وهذا يتفق مع(العبيد،%)89.7%-100(بنسبة تراوحت مابني 

اإلنرتنت هلا تأثري بالغ خاصة أما طريقة جديدة للبحث عن املعلومات مما أدى إيل الرغبة حنو استخدمها 

بالقدر ذاته، هذا باإلضافة إيل تقارب االهتمام وامليول والرغبة يف التطوير واالرتقاء والنمو املهين، وهلذا 

أيضاً داللة على أن أفراد عينة الدراسة ميتلكون تصورات متشابة حنو اإلنرتنت، وأن مجيع معلمي 

ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية يستخدمون اإلنرتنت بغض النظر عن املؤهل التعليمي وذلك 

حلاجتهم هلا. 

- سنوات الخبرة: 3

)أنه توجد هناك فروقاً ذات داللة إحصائية يف 22دلت أيضاً نتائج الدراسة من خالل اجلدول (

مدى استخدام معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية لإلنرتنت تعزى إيل متغري سنوات اخلربة يف 

) وترجع الباحثة ذلك إيل رغبة معلمي ومعلمات معاهد 2008التدريس، وهذا يتفق مع (البخاري،

وبرامج الرتبية الفكرية يف مواجهة ظاهرة االنفجار املعريف بالرغم من حداثة اإلنرتنت وتعميم استخدمها 
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م)،حيث أن تأثري اإلنرتنت على الرتبية يف السنوات 1999فقد ُمسح للعامة بالوصول إليها يف عام(

القادمة سيكون أكثر اجيابية لو مت تفعيل هذه اخلدمة يف برامج ومعاهد الرتبية الفكرية. 

ثالثاً : مناقشة نتائج السؤال الثالث: 
هل هناك اختالفات بين معلمي ومعلمات معاهد وبرامج التربية الفكرية من حيث مدى االستفادة 

من اإلنترنت في مجاالت التخطيط، والتنفيذ، والتقويم باختالف متغيرات (الجنس، المؤهل 

التعليمي، سنوات الخبرة في التدريس)؟ 

واختبار حتليل التباين  T-testلإلجابة عن هذا التساؤل استخدمت الباحثة اختبار "ت" 

 وذلك ملعرفة داللة الفروق بني استجابات أفراد عينة الدراسة يف مدى "ANOVA"األحادي 

االستفادة من اإلنرتنت يف جماالت التخطيط والتنفيذ والتقومي، كذلك سوف يتم استخدام اختبار شيفية 

(scheffe) يف حال داللة الفروق يف نتيجة حتليل التباين.وفيما يلي عرضاً لنتائج اإلجابة على هذا 

السؤال: 

- متغير الجنس: 1

) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 23توضح نتيجة اختبار "ت" يف اجلدول (

 بني متوسط درجات معلمي معاهد وبرامج الرتبية الفكرية، ومتوسط درجات معلمات معاهد )0,05(

وبرامج الرتبية الفكرية يف مدى االستفادة من اإلنرتنت يف جمال (التخطيط) لصاحل املعلمات مبتوسط 

 بالرغم من أن الفرق ال يعد كبرياً بني متوسط الموعتني، وهذا يتفق مع دراسة )4,30(حسايب بلغ 

) حيث بينت نتائجها أن اإلناث ميتلكون متوسط 2001؛ (النجار،(Wallace,1999)واالس 

عالمات أعلى حنو استخدام اإلنرتنت، واليت أشارت نتائجها أيضاً إيل وجود فروق دالة إحصائياً ترجع 

) اليت أظهرت نتائجها عدم وجود 2000؛ الل،1997إيل اجلنس، ولكنها ختتلف مع دراسة (طوالبه، 

اختالف تبعاً ملتغري اجلنس، وتعزى الباحثة وجود ذلك الفرق إيل أن املعلمات يتمتعن بتوازن بني التأهيل 

) أن قيمة اختبار 23العلمي وطبيعة املعلمة ورغبتها يف الدقة والتنظيم والرتتيب، كما يتضح من اجلدول (

http://dr-banderalotaibi.com



 

 

 
 

 

"ت" غري دالة يف جماالت (التنفيذ، التقومي)، ويف الدرجة الكلية مما يشري إيل عدم وجود فروق ذات داللة 

إحصائية يف مدى استفادة معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية من اإلنرتنت يف تلك الاالت 

باختالف اجلنس وتعزى الباحثة ذلك عدم توفر األدوات واخلامات الالزمة للتنفيذ نتيجة لضعف البنود 

املالية الالزمة، كذلك االفتقار إيل استخدام  أساليب التقومي املقننة.   

- متغير المؤهل التعليمي: 2

مت حساب حتليل التباين األحادي "ف" ملعرفة داللة الفروق بني استجابات أفراد عينة الدراسة يف 

مدى استفادة معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية من اإلنرتنت باختالف متغري املؤهل 

) يف جماالت 0.01) أن قيمة (ف) دالة عند مستوى (24التعليمي حيث يتبني من اجلدول (

(التخطيط، التقومي) ويف الدرجة الكلية، مما يشري إيل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مدى استفادة 

معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية من اإلنرتنت يف تلك الاالت باختالف املؤهل التعليمي، 

)، لذا قامت الباحثة بتطبيق 2003؛ الرويلي،2003؛ العبيد،2008وهذا يتفق مع دراسة(البخاري، 

) نتائج اختبار شيفية للكشف عن مصدر تلك 25 ويوضح اجلدول رقم ((Scheffe)اختبار شيفية 

الفروق وقد أشارت النتائج إيل أنه: 

توجد فروق دالة يف جمال التخطيط بني احلاصلني على (دبلوم) واحلاصلني على (بكالوريوس)،  -١

وذلك لصاحل احلاصلني على (بكالوريوس). 

توجد فروق دالة يف جمال التقومي بني احلاصلني على (دبلوم) واحلاصلني على (بكالوريوس)،  -٢

 وذلك لصاحل احلاصلني على (بكالوريوس).

) يف الدرجة الكلية لاالت االستفادة من 0.05توجد فروق دالة إحصائياً عندي مستوى( -٣

اإلنرتنت بني احلاصلني على (دبلوم) واحلاصلني على (بكالوريوس)، وذلك لصاحل احلاصلني 

) أن قيمة (ف) غري دالة يف جمال التنفيذ، مما 25على (بكالوريوس)،كما يتضح من اجلدول (

يشري إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مدى استفادة معلمي ومعلمات معاهد 

http://dr-banderalotaibi.com



 

 

 
 

 

وبرامج الرتبية الفكرية من اإلنرتنت يف هذا الال باختالف املؤهل التعليمي، وتعزى الباحثة 

ذلك إيل حصول نسبة كبرية من أفراد عينة الدراسة على مؤهالت علمية عالية، كذلك أن 

اإلنرتنت تستخدم للتغلب على جوانب القصور وعلى الطرق التقليدية اليت مت استخدمها يف 

إعدادهم وذلك الستمرارية النمو واالرتقاء املهين يف تقدمي التدريس الفعال لذوى اإلعاقة 

الفكرية، حيث أن التالميذ الذين لديهم إعاقات فكرية يف حاجة إيل تعليم أكثر تنظيماً 

وفاعلية. 

- متغير سنوات الخبرة في التدريس:  3

مت حساب حتليل التباين األحادي "ف" ملعرفة داللة الفروق بني استجابات أفراد عينة الدراسة يف 

مدى استفادة معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية من اإلنرتنت باختالف متغري سنوات اخلربة 

) أن قيمة (ف) غري دالة يف جماالت التخطيط، التنفيذ، التقومي 26يف التدريس حيث يتبني من اجلدول (

وكذلك يف الدرجة الكلية، مما يشري إيل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مدى استفادة معلمي 

ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية من اإلنرتنت يف تلك الاالت باختالف عدد سنوات اخلربة يف 

 واليت أشارت نتائج الدراسة إيل أن )Kendall,2005(كيندالالتدريس. وهذا يتلف مع دراسة 

املعلمني ذوي سنوات اخلربة الطويلة يتمتعون بوفرة أعلى يف مصادر احلصول على املعلومات من اإلنرتنت 

؛ 2003؛ العبيد،2008أكثر من ذوي اخلربة البسيطة، ولكنة يتفق مع دراسة (البخاري،

) وتعزى الباحثة ذلك إيل وفرة املعلومات يف املواقع حيث أن اإلنرتنت هلا تأثري على أفراد 2003الرويلي،

عينة الدراسة بشكل متساٍو خاصة وأما طريقة جديدة للبحث عن املعلومات اليت حتقق فوائد ملعلمي 

ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية من أجل حتقيق حلول غري تقليدية لكثري من الضغوط املهنية اليت 

يعانون منه. 
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رابعاً : مناقشة نتائج السؤال الرابع: 
ما هي مجاالت االستفادة من اإلنترنت من قبل معلمي ومعلمات معاهد وبرامج التربية الفكرية؟ 

أ- مجال تخطيط البرامج واألنشطة التعليمية: 

) أن االستفادة 27أشارت النتائج من خالل املتوسطات وترتيبها تنازلياً كما هو مبني يف اجلدول (

من األفكار اجلديدة يف إعداد الوسائل التعليمية، واالستفادة من الربامج التعليمية والرتبوية لتحسني 

مستوى التحصيل الدراسي للتلميذ املعاق فكرياً، والبحث عن أساليب التعزيز الفعالة يف جمال تعليم 

املعاقني فكرياً واالستفادة من طرق التدريس املختلفة اليت تتوافق مع الفروق الفردية للمعاقني فكرياً، قد 

مثلت أهم جماالت االستفادة من اإلنرتنت يف جمال التخطيط للربامج واألنشطة التعليمية اليت يبحث 

عنها معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية حيث تراوحت املتوسطات احلسابية الستجابات 

، من )0.79( )0.80()، واحنراف معياري تراوح مابني4.24) و (4.27أفراد عينة الدراسة مابني (

جانب آخر جند أن االستفادة من الطرق اجلديدة الستثارة دافعية التلميذ املعاق فكرياً للتعلم، 

واالستفادة من األساليب النموذجية يف إعداد الدروس للمعاقني فكرياً قد صنفت على أما اقل جماالت 

االستفادة من اإلنرتنت يف جمال التخطيط للربامج واألنشطة التعليمية اليت يبحث عنها معلمي معاهد 

وبرامج الرتبية الفكرية حيث تراوحت املتوسطات احلسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة ما بني 

 & Wang،  ؛ وانج، جينبو2003 وهذا يتفق مع دراسة كالً من (القبالن،)،4.19) و(4.22(

Jinbo,1998؛ هريقتون واخرون( (Herrington,etal,2006) ؛ اليوت(Elliott,2007) ؛

)، Skinner,2003؛ (سكنر وآخرون (Baling,2002)؛ بولنج (Quesada,2001)كوسيدا 

واليت أكدت نتائجها على أن استخدام اإلنرتنت من قبل   املعلمني يساعد يف إثراء معارفهم بالنسبة 

للمحتوى الدراسي ويساهم يف تطوير األداء املهين عندهم حيث ميكن استخدامها كمصدر أثناء 

التخطيط للربامج واألنشطة واإلعداد للتدريس، وتعزى الباحثة ذلك إيل رغبة معلمي ومعلمات معاهد 

وبرامج الرتبية الفكرية إيل متابعة كل ما يساعدهم على تقدمي التدريس الفعال والبحث عن األساليب 

الفعالة اليت حيتاجون إليها يف العملية التعليمية من اإلنرتنت، باإلضافة إىل تبادل املعارف واآلراء والنقاش 

املباشر والربيد اإللكرتوين واستخدام القوائم  مع املعلمني يف القضايا املرتبطة باملنهج عن طريق احلوار

الربيدية، وتبادل امللفات، يف حني جند أن التعرف على مراحل منو وخصائص املعاقني فكرياً واحتياجاتم 
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ومتطلباتم، واالستفادة من نظريات التعلم احلديثة وتطبيقاتا يف اإلعاقة الفكرية قد سجلت أدىن 

املعدالت بني جماالت االستفادة من اإلنرتنت يف جمال التخطيط للربامج واألنشطة التعليمية اليت يبحث 

عنها معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية حيث تراوحت املتوسطات احلسابية الستجابات 

 وتعزى الباحثة ذلك إيل أن غالبية أفراد عينة الدراسة ذوي )،4.09) و(4.10(أفراد عينة الدراسة مابني 

مؤهالت علمية عالية وبالتايل فقد تلقوا متطلبات نظرية كافية تغطي ذلك اجلانب يف التعليم اجلامعي. 

ب- مجال تنفيذ البرامج واألنشطة التعليمية: 

) أن االستفادة 28أشارت النتائج من خالل املتوسطات وترتيبها تنازلياً كما هو مبني يف اجلدول (

من الوسائل التعليمية اليت تثري أكثر من حاسة لدى التلميذ املعاق فكرياً، واالستفادة من املستجدات 

للمواد والوسائل املستخدمة يف تعليم املعاقني فكرياً كانت بدرجة عالية فقد احتلت الصدارة يف جمال 

االستفادة من اإلنرتنت يف جمال تنفيذ الربامج واألنشطة التعليمية لذوى اإلعاقة الفكرية وذلك مبتوسط 

 يف حني جند أن االستفادة من )،0.76) و(0.78( واحنراف معياري يرتاوح بني )4.27(حسايب يبلغ 

قواعد ضبط السلوكيات الصفية غري املرغوبة، واالستفادة من األساليب التدريسية احلديثة جلذب االنتباه، 

واالستفادة من األساليب اليت تزيد من القدرة على التمييز لدى املعاقني فكرياً قد حصلت على متوسط 

 وهذا يتفق مع )0.80) (0.82() واحنراف معياري تراوح ما بني 4.23 ()4.25(حسايب تراوح ما بني

 )؛ Bull et al,1999دراسة (بول وآخرون،

 )؛ هنريSteven,2007)؛ ستيفان (Ludlow,2002)؛ الدلو (Savenye,2007سفاين (

(Henry,1998)،؛ شارب2005؛ احلريب  (Sharp,2000)؛ (كوجلك، الفريدوCegelka, 

Alvarado,2000 حيث ذكر أن مواقع الرتبية اخلاصة توفر معلومات عن املواد التعليمية املطورة واليت (

ميكن استخدامها من قبل معلمي ومعلمات الرتبية اخلاصة وتكون مرتبطة بالتدريس، واملواد والوسائل 

التعليمية وتشمل املواد التعليمية والوسائل للربامج واألنشطة الدراسية املختلفة، وكل جديد منه، وكيفية 

احلصول عليها، أو تصميمها وإنتاجها، وكيفية عرضها يف املواقف التعليمية املختلفة، مع توضيح ذلك 

من خالل مناذج مصورة ولقطات فيديو، وتعزى الباحثة ذلك إيل رغبة معلمي ومعلمات معاهد وبرامج 

الرتبية الفكرية يف ختفيف العبء واختصار اجلهد والوقت الذي يبذل يف األعمال التعليمية الروتينية، 
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وبالتايل استثمار الوقت واجلهد يف ختطيط مواقف وخربات للتعلم تساهم يف حتسني تعليم التالميذ ذوي 

اإلعاقة الفكرية يف اجلوانب املختلفة، كما أكدوا أن اإلنرتنت تساعد املعلمني يف الوصول إيل مصادر 

املعلومات اليت تساهم يف حل وإدارة املشكالت الصفية، وأساليب وطرق التدريس الفعالة، وحتديد 

مستوى التلميذ وحتديد احتياجاته وبالتايل تؤدي إيل توثيق التدريس، يف حني جند أن االستفادة من 

األساليب اليت تنمى اإلدراك لدى املعاقني فكرياً، واالستفادة من مناذج األنشطة اليت تساعد على إتقان 

التلميذ املعاق فكرياً للمهام التعليمية، باإلضافة إيل االستفادة من طرق تكيف األنشطة التعليمية مع 

) 4.20 و()4.22(قدرات التالميذ املعاقني فكرياً، قد حصلت على متوسط حسايب تراوح ما بني 

 وهذا يتفق مع نتائج (فاس وستكلربج، )0.82) و(0.80(واحنراف معياري تراوح ما بني 

Vasa&Stecklberg,1996(  حيث أكدت على أن استخدام اإلنرتنت يساعد املعلمني على فهم

أدوارهم يف جانب فنيات إدارة السلوك، وتطوير مهارات التدريس، وترتيب البيئة التعليمية، وتعزى 

الباحثة إيل حاجة معلمي ومعلمات معاهد برامج الرتبية الفكرية ملعرفة أنسب الطرق الرتبوية والتعليمية يف 

التدريس، وأساليب تعديل السلوك القائمة على املبادئ املستخلصة من نظريات التعلم واليت يراعى فيها 

خصائص التالميذ املعاقني فكريا، وذلك راجع إيل وجود اختالف مابني واقع العمل املدرسي وبرنامج 

). وبالتايل فهم حباجة إيل تضييق 2005اإلعداد األكادميي اجلامعي من وجهة نظر املعلمني مسعود(

الفجوة مابني النظام القائم وممارستهم ألدوارهم بفاعلية. 

ج- مجال تقويم البرامج واألنشطة التعليمية: 

) أن استفادة 29أشارت النتائج من خالل املتوسطات وترتيبها تنازلياً كما هو مبني يف اجلدول (

معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية من استخدام اإلنرتنت يف جمال التقومي كانت بدرجة عالية 

من طرق إعداد التقومي املبين على األهداف التعليمية، كذلك االستفادة من مناذج االختبارات املختلفة 

اليت حتدد نقاط القوة والضعف يف للمعاقني عقلياً قد احتلت املراتب األوىل مبتوسط حسايب تراوح مابني 

). جند من جانب آخر أن 0.90 و()0.89( واحنراف معياري تراوح ما بني )3.95( و)3.97(

االستفادة من نتائج التقومي بعمل قوائم ألغراض ختطيط املنهج للمعاقني فكرياً، واالستفادة من طرق 

تطبيق املقاييس بغرض التشخيص والتقييم والعالج قد احتلت املرتبة الثانية من حيث االستخدام 
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والبحث عرب اإلنرتنت من قبل معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية وذلك مبتوسط حسايب 

، وهذا يتفق مع )0.96و( )0.94( واحنراف معياري تراوح ما بني)3.89و( )3.92(تراوح ما بني

 ، (Cegelka,Alvarado,2000)؛ كوجـلك، الـفـريدو (Bull et al,.1999)دراسـة بـول وآخـرون،

حني ذكروا أن هناك مواقع على اإلنرتنت تضم تطبيقات عملية بنماذج التقييم والتشخيص، ومناذج 

لتحديد االحتياجات الرتبوية والتعليمية، كما صمم كوجلك، الفريدو 

(Cegelka,Alvarado,2000) موقع لتدريب معلمي الرتبية اخلاصة على كيفية تقومي 

 (Cheney,2000)املنهج،وأساليب حتديد مستوى التلميذ وحتديد احتياجاته، كذلك دراسة تشيين 

حيث مت استخدام حلقات التدريس عرب اإلنرتنت وذلك بعمل تدريبات وممارسة عملية على كيفية كتابة 

وتقييم أجزاء الربامج التعليمية الفردية، وتعزى الباحثة ذلك إيل ميل معلمي ومعلمات معاهد وبرامج 

الرتبية الفكرية إيل تعلم طرق تقييم غري تقليدية، حيث يشمل تقييم التدريس عادة أدوات قياس حمكية 

املرجع، وأدوات قياس معيارية املرجع حيث ينتج عن ذلك تقدمي معلومة دقيقة عن مستوى اجناز التلميذ 

املعاق فكرياً ومدى تقدمه وبالتايل يؤدى ذلك إيل حتسن جوهري يف نوعية أساليب واسرتاتيجيات 

التدريس الفعال الذي يقدم له، يف حني جند أن كالً من االستفادة من أدوات التقومي وفق األسس 

العلمية املتبعة يف ضوء معايري حمددة، واالستفادة من أنواع التقييم الرمسي كاالختبارات التشخيصية وقوائم 

الشطب،كذلك االستفادة من مناذج التقومي غري الرمسي للتحصيل، واالستعداد، وامليول، قد حصلت 

على أقل املتوسطات احلسابية يف جمال االستفادة من اإلنرتنت يف تقومي الربامج واألنشطة التعليمة من 

 واحنراف معياري تراوح )3.88(قبل معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية حيث بلغت قيمتها 

، وتعزى الباحثة ذلك إيل أن الغالبية العظمي قد تعتمد على نسب الذكاء اليت )0.92و( )0.91(مابني

يتم حتديدها من قبل األخصائيني.    

) حملور جماالت 30عند النظر بشكل عام على احملاور الفرعية الثالثة من خالل اجلدول (

االستفادة من اإلنرتنت من قبل معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية يف جماالت (التخطيط، 

التنفيذ، التقومي) يتضح لنا املتوسطات احلسابية مرتبة ترتيباً تنازلياً لكل حمور على حده أن الدرجة الكلية 
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) وإن الال الفرعي الذي احتل الصدارة واألكثر استفادة 4.12(لاالت االستفادة من اإلنرتنت بلغت

من اإلنرتنت من قبل معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية هو استخدام اإلنرتنت يف جمال 

 يليه يف املرتبة الثانية استخدام )4.23(تنفيذ الربامج واألنشطة التعليمية وذلك مبتوسط حسايب بلغ 

 يف حني أن جمال )،4.20(اإلنرتنت يف جمال ختطيط الربامج واألنشطة التعليمية مبتوسط حسايب بلغ 

)، وتعزى الباحثة ذلك 3.91تقومي الربامج واألنشطة التعليمية جاء يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب بلغ (

لألعباء امللقاة علي عاتق معلمي الرتبية الفكرية حيث أمم مطالبون بأعباء كثرية من أمهها: إجراء التقييم 

والتشخيص الرتبوي، وحضور اجتماعات فريق التقييم  بدف إحالل التالميذ يف املكان الرتبوي 

ألولياء األمور  املناسب، إعداد الربنامج الرتبوي الفردي ومتابعة تطبيقه، وتقدمي خدمات االستشارة

التالميذ يف الفصل وأثناء قيامهم باإلشراف  واملعلمني العاديني مبدارس الدمج، واملتابعة املستمرة لسلوك

يف فرتة الفسحة واإلشراف علي التالميذ أثناء تناوهلم الوجبة، هذا إيل جانب أعباء إعداد الدروس 

وحتضريها، ونتيجة هلذه األعباء املتزايدة فمن املتوقع أن يفضل املعلمني واملعلمات احلصول على املواد 

واألدوات واألنشطة املتوفرة عرب اإلنرتنت واليت تساهم يف تنفيذ الدرس، مثل حتميل ونقل امللفات 

)FTP للعروض املصورة للدروس واألنشطة التعليمة، حيث يوجد مواقع متخصصة بتطوير الربامج (

التعليمية وعروض البوربوينت، وإرساهلا لتصبح متاحة جلميع املعلمني واملعلمات، أو من خالل خدمة 

 وذلك إلمكانية ربط ملفات إضافية بالربيد االلكرتوين مثل النصوص أو )E-mail(الربيد االلكرتوين 

) وهى اخلدمة األوسع Web)، كذلك خدمة الويب(2003الصور أو األشكال (سعادة والسرطاوي،

انتشاراً اليوم يف اإلنرتنت وتقوم أساسا على مبدأ نشر املعلومات املدجمة بالصور والرسوم واألفالم احلية 

بأسلوب مبسط وسهل حيث يدخل املعلم إىل هذه الصفحة ليجد أمامه كماً هائالً من املعلومات 

وبإمكانه التنقل بني صفحاتا وحفظها بأسلوب بسيط وممتع، هذا وحتتوى اإلنرتنت على العديد من 

الصفحات ذات الطابع التعليمي حيث تقدم الدروس التعليمية يف شىت فروع املعرفة، فبمجرد الدخول 

على صفحاتا واختيار موضوع معني تقوم شبكة  اإلنرتنت بعرضه بأسلوب شيق مصحوبا بالصور 

واألصوات واألفالم وكذلك بالنسبة للمعلم نفسه إذ تقوم الصفحات باستعراض العديد من األفكار 
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التعليمية واألساليب الرتبوية احلديثة وبالتايل تؤدي إيل اختصار اجلهد والوقت وكذلك التكلفة املادية، 

 حيث ذكروا )Bull,Kimball,Winterwod,1998وهذا يتفق مع دراسة بول، وكيمبال، ونيرتود (

أن اإلنرتنت غنية باملصادر التعليمية واليت تتضمن الربامج واألنشطة التعليمية واملواد التعليمية املطورة واليت 

)، حيث أشار إيل أن 2003ميكن ملعلمي الرتبية اخلاصة االستفادة منه، كما يتفق مع دراسة(العبيد،

اإلنرتنت تساعد املعلمني يف االستفادة من املواد املطبوعة (الكتب،الالت)، وغري املطبوعة 

(األشرطة،واألفالم)، من خالل املواقع التعليمية مما يساعدهم يف التدريس الفعال. 

خامساً : مناقشة نتائج السؤال الخامس: 
ما أهمية استخدام اإلنترنت من وجهة نظر معلمي ومعلمات معاهد وبرامج التربية 

الفكرية؟ 

) أن 31أشارت النتائج من خالل املتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلياً كما هو مبني يف اجلدول (

أمهية استخدام اإلنرتنت من وجهة نظر معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية تكمن بالدرجة 

األوىل يف أما ذات أمهية يف اختصار اجلهد والوقت الجناز املهام، كما أما وسيلة فعالة يف احلصول على 

اخلربات واملعلومات وبالتايل ميكن نقلها وتداوهلا، باإلضافة إيل أما وسيلة ذات أمهية لتطوير األداء املهين 

) 4.37يف جمال اإلعاقة الفكرية حيث احتلت املراتب الثالثة األوىل وذلك مبتوسط حسايب تراوح مابني (

)، وهذا يتفق مع دراسة كالً من 0.73) و(0.75)، واحنراف معياري تراوح مابني(4.29و(

، أي أن معلمي )2008 ؛ الل،2008 البخاري،2006؛ قطاف، 2003؛ احلريب،2000(الل،

ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية يتمتعون باجتاهات إجيابية حنو اإلنرتنت يف البحث عن املعلومات 

واخلربات اليت تساعدهم على تطوير األداء املهين بوقت وجهد أقل إلجناز املهام، وترجع الباحثة ذلك إيل 

رغبة معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية يف االرتقاء بعملية تدريس املعاقني فكريا وذلك من 

خالل التعلم الذايت عرب  اإلنرتنت، وما توفره من إمكانيات تدعم عملية التدريس الفعال للتالميذ ذوى 

اإلعاقة الفكرية، إضافة إيل أنه بات يُنظر إيل اإلنرتنت كضرورة علمية وثقافية واجتماعية وحضارية، 
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األمر الذي حيتم عليهم األخذ با والتوجه حنو استخدمها وتوظيفها بشكل يتالءم وحاجاتم املهنية،من 

جانب آخر جند أن املتوسطات احلسابية لكل من عباريت أن اإلنرتنت تعد وسيلة إلجياد حلول 

ملشكالت تدريس املعاقني فكرياً، وأن اإلنرتنت تعد وسيلة مهمة للتواصل مع املؤسسات التعليمية 

والرتبوية يف جمال اإلعاقة الفكرية، باإلضافة إيل أما وسيلة للمشاركة لتطوير القدرات على استخدام 

)، واحنراف 4.20) و(4.25تكنولوجيا التعليم واملعلومات عرب حمركات البحث، حيث تراوحت مابني (

) ُحيث تعد األقل أمهية من وجهة نظر معلمي ومعلمات معاهد 0.77) و(0.79معياري تراوح مابني (

وبرامج الرتبية الفكرية وتعزى الباحثة ذلك نتيجة لضعف إملام معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية 

الفكرية بقواعد البيانات واستخدام اإلنرتنت وتوظيفها بشكل فعال، وعدم إدراكهم للخدمات والفوائد 

اليت ميكن أن ُجتىن من خالل استخدامها يف التواصل مع املؤسسات التعليمية والرتبوية فقد أشارت دراسة 

) إيل أن اإلنرتنت أسلوب مفيد يف االتصاالت باإلدارات Lora et al.,2000(لورا وآخرون

واملؤسسات الرتبوية والتعليمية واحلصول على املعلومات واملساعدة يف حل املشكالت، من جانب آخر 

جند أن ادين املتوسطات احلسابية كانت من نصيب كالً من أن اإلنرتنت وسيلة فعالة تساهم يف 

استمرارية التدريس الفعال للتالميذ املعاقني فكرياً،كذلك أما وسيلة للمشاركة يف النقاشات واحلوار يف 

 واحنراف معياري )4.09) و(4.18 التعليمية والرتبوية مبتوسط حسايب تراوح مابني (تالقضايا واملشكال

عدم استمرارية التفاعل أو التشجيع عليه )، وتعزى الباحثة ذلك إيل 0.84) و(0.80تراوح ما بني(

لالستخدام مع التلميذ من خالل توظيفها خلدمة العملية الرتبوية التعليمية يف التدريس من خالل 

  استخدام الربيد االلكرتوين أو استخدام القوائم الربيدية للتفاعل. 
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 سادساً : مناقشة نتائج السؤال السادس:
ما هي المعوقات التي تحد من استخدام اإلنترنت من وجهة نظر معلمي ومعلمات معاهد وبرامج 

التربية الفكرية؟ 

) أن 32أشارت النتائج من خالل املتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلياً كما هو مبني يف اجلدول (

أهم املعوقات اليت حتد من استخدام اإلنرتنت من قبل معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية 

متثلت يف أما إما معوقات ذاتية أو معوقات تدريبية حيث يتنب أن عامل اللغة من أهم املعوقات اليت حتد 

من استخدام اإلنرتنت بالنسبة ملعلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية مبتوسط حسايب 

) وهذه النتيجة جاءت متفقة مع دراسة كال من (الدجاين 0.94) واحنراف معياري (4.21بلغ(

)، على الرغم من وجود العديد من املواقع الرتبوية باللغة العربية إال أما 2006؛ قطاف،2001وهبة،

تعترب حمدودة جدا مقارنة باملواقع الرتبوية املتخصصة املوجودة باللغة اإلجنليزية، كما أن املواقع العربية تقود 

عادة إىل مواقع هامة ذات عالقة ولكنها تكون غالبا باللغة اإلجنليزية مما يعيق االستفادة من هذه 

املعلومات، وتعزى الباحثة ذلك إىل عدم التمكن من اللغة اإلجنليزية، يليها عدم توفر الدورات التدريبية 

املتخصصة للتعامل مع خدمات اإلنرتنت باإلضافة إيل عدم التدريب املناسب ونقص املعلومات عن 

) مجيعها عوامل حتد من استخدام 1.00) واحنراف معياري (4.15خدمات اإلنرتنت  مبتوسط حسايب (

؛ 2003اإلنرتنت من قبل معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية وهذا يتفق مع دراسة (احلازمي،

؛ ود وتكر 2001؛ النجار، (Applebee,1997)؛ ايبلي وآخرون ،2003احلريب،

(Wood&Tucker,1997) كما جند أن زيادة النصاب التدريسي يعد أحد املعوقات مبتوسط ،

)، فقد ذكر أن 2003) وهذا يتوافق مع دراسة (الرويلي،1.05) واحنراف معياري (4.13حسايب (

وعدم وجود الوقت الكايف كما يف دراسة %)، 91,6(زيادة النصاب احتلت الصدارة بنسبة 

، وتعزى الباحثة ذلك الرتفاع نصاب حصص معلمي ومعلمات معاهد )Brandt,1997(براندت

وبرامج الرتبية الفكرية واملقدرة بأربعة وعشرين حصة أسبوعياً لزيادة أعداد التالميذ وهذا يتنايف مع ما 

احلد األعلى لنصاب  ) يف الباب الرابع من القواعد التنظيمية على أن يكون41نصت عليه املادة (

حصة أسبوعياً ) يف مجيع املراحل الدراسية، نظراً ملا تتطلبه طبيعة 18معلمي الرتبية الفكرية التدريسي (

العمل مع التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية من جهد وحتمل وصرب ومثابرة، وحبكم وجود تباين كبري يف 
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احتياجات وقدرات التالميذ يف الصف الواحد، كما نالحظ أن املتوسط احلسـايب للعبارة عدم التدريب 

) واحنراف 4.11املناسب ونقص املعلومات عن خدمات اإلنرتنت حصلت على متوسط حسايب بلغ (

  أن كالً من عبارة ندرة املواقع اليت ختدم )32()، كذلك يالحظ من اجلدول رقم 1.00معياري(

املتخصصني يف جمال اإلعاقة الفكرية وحمدودية االستفادة املتوقعة من استخدام اإلنرتنت يف العملية 

التعليمة داخل فصول التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية وذلك ألن املنهج املتبع ال يتوافق مع استخدام 

اإلنرتنت قد حصلت على اقل املعوقات من وجهة نظر معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية 

)، يف 1.04) و(1.00) واحنراف معياري تراوح مابني(3.96) و(4.02مبتوسط حسايب تراوح مابني (

حني جند أن زيادة التكلفة املالية املرتتبة على االشرتاك يف اإلنرتنت قد حصلت على ادين املتوسطات 

)، وتعزى الباحثة ذلك إيل التنسيق الذي مت بني 1.16) واحنراف معياري (3.81احلسابية حيث بلغ (

 وذلك بتخفيض )2004(هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات ومدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية يف 

%) وتأيت هذه ضمن املبادرات 37تكلفة استخدام اإلنرتنت يف اململكة العربية السعودية بنسبة (

املستمرة يف دعم استخدام وانتشار اإلنرتنت مما يساعد على حتول التمع السعودي إيل جمتمع معلومايت. 

سابعاً : مناقشة نتائج السؤال السابع: 
ما هي المقترحات التي يقترحها معلمي ومعلمات معاهد وبرامج التربية الفكرية لزيادة تفعيل 

استخدام اإلنترنت؟ 

) أن 33أشارت النتائج من خالل املتوسطات احلسابية وترتيبها تنازلياً كما هو مبني يف اجلدول (

) والذي يشري إيل ضرورة تزويد املدارس اليت 0.67 واحنراف معياري ()4.61(اعلي متوسط حسايب بلغ 

با برامج الرتبية الفكرية ومعاهد الرتبية الفكرية بالتجهيزات احلديثة والالزمة لالتصال باإلنرتنت وتعزى 

الباحثة ذلك إيل رغبة معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية يف تلقي الدعم الفين والعملي من 

قبل متخصصني يف استخدام هذه التكنولوجيا عن طريق عقد دورات تدريبية أثناء اخلدمة الستخدام 

؛ كيندال 2003،قواعد البيانات للبحث من خالل املواقع التعليمية وهذا يتفق مع دراسة احلازمي

(Kendall,2005) واليت أكدت على حاجة املعلمني إيل التدريب العملي على استخدام اإلنرتنت، يف 

حني جند حاجة معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية إيل قوائم متخصصة ملواقع البحث املهمة 
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يف جمال الرتبية الفكرية من قبل املختصني يف اإلدارة العامة للرتبية اخلاصة قد حصلت على متوسط 

) وذلك من اجل احلصول على أشكال التقييم الفعال من 0.64 واحنراف معياري ()4.58(حسايب 

أجل التعرف على أمناط تعليم وتدريب التالميذ املعاقني فكرياً، وطرق تعديل املناهج إلشباع أمناط التعلم 

املختلفة لديهم، وتعزى الباحثة ذلك إيل رغبة معلمي الرتبية الفكرية يف زيادة اخلربات واملعلومات 

 أيضاً إيل )33(والتغلب على جوانب القصور يف اإلعداد األكادميي، كذلك أشارت نتائج اجلدول رقم 

حاجة معلمي الرتبية الفكرية إيل حوافز تشجيعية، وأمهية توعية املعلمني لالستفادة من خدمات اإلنرتنت 

يف العملية التعليمية، والعمل على توظيف اإلنرتنت يف تنمية وتبادل اخلربات بني مؤسسات الرتبية 

) 0.72) واحنراف معياري تراوح ما بني(4.47) و(4.48الفكرية حيث بلغ املتوسط احلسايب ما بني (

 اليت أشارت إيل أن قلة احلوافز )Abedlhaqq,1995( ) وهذا يتفق مع دراسة عبداحلق0.67و(

املقدمة للمعلمني حتد من استخدامهم لإلنرتنت، وتعزى الباحثة ذلك إيل ميل معلمي الرتبية الفكرية يف 

احلصول على الدعم سواء املادي أو املعنوي من اإلدارة سواء إدارة املعهد أو إدارة املدرسة من أجل 

حتقيق الرضي الوظيفي واالجناز، كما أن ربط مؤسسات الرتبية الفكرية بشبكة متصلة بني مجيع املعاهد 

والربامج سوف يساهم يف تنمية وتبادل اخلربات بني املعلمني واملعلمات وبالتايل احلصول على معلومات 

وأفكار تتميز بالدقة واحلداثة مبا يتوافق مع احتياجاتم املهنية، يف حني جند أن تشجيع معلمي الرتبية 

 حصل على أقل املتوسطات احلسابية )،Relay Chat(الفكرية على االشرتاك يف جمموعات احملادثة

؛ 2003) وهذا يتفق مع دراسة (القبالن،0.83واحنراف معياري()4.33(حيث بلغ 

)، وتعزى الباحثة ذلك إيل النظرة السلبية للمجتمع حيث يتم استخدام هذه اخلدمة 2001الدجاين،هبة،

بطريقة سلبية من قبل البعض. 

 

 

توصيات الدراسة:  
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يف ضوء النتائج السابقة توصلت الباحثة إىل جمموعة من التوصيات املهمة اليت هلا عالقة بنتائج 

الدراسة: 

 ضرورة تدريب معلمي ومعلمات الرتبية الفكرية على استخدام اإلنرتنت حيث ميكن القيام  -١

بربامج تدريبية وورش عمل ملعلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية لألغراض التعليمية 

وجعلها جزء أساسي يف حتقيق النمو املهين الوظيفي.  

 ضرورة وجود فنيني متخصصني يف اإلنرتنت يف كل معهد وبرنامج.  -٢

 ضرورة تفعيل دور احلوافز املادية واملعنوية لتشجيع معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية  -٣

 الفكرية على إنشاء صفحات خاصة مبجال الرتبية الفكرية.

إعداد وتطوير مواقع على اإلنرتنت يف جمال اإلعاقة الفكرية من قبل اجلهات املعنية، حتتوى على  -٤

 صفحات تتعلق بالاالت املختلفة من مناذج تقومي، وطرق تدريس، وأساليب تعديل سلوك.

أن تقوم اجلهات املختصة بإصدار جمالت ودوريات الكرتونية متخصصة يف جمال اإلعاقة  -٥

 الفكرية حيث يتم فيها نشر نتاجات وأفكار معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية.

 إعداد دليل من قبل اجلهات املختصة باملواقع ذات العالقة بالاالت الرتبوية والتعليمية يف  -٦

 الرتبية الفكرية حبيث يتم توزيعه على املعاهد والربامج.

 التخطيط وإعداد السياسات واآلليات املناسبة من قبل اجلهات املختصة لتوظيف استخدام  -٧

اإلنرتنت كمصدر مساعد لتدريب وتعليم معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية أثناء 

 اخلدمة ملزاولة مهنة التدريس و التطوير املهين. 

 توعية معلمي ومعلمات معاهد وبرامج الرتبية الفكرية باإلنرتنت باعتبارها أحد مستجدات  -٨

تكنولوجيا التعلم وأمهيتها يف احلصول على أوعية املعلومات العلمية املتنوعة وذلك من خالل 

توزيع النشرات العلمية، وعقد الندوات الداخلية والورش العملية على كيفية انتقاء املعلومات 

 واختيار املناسب منه يف جمال اإلعاقة الفكرية مبا يدم العملية التعليمية.
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 ختصيص مساق يف التعليم اجلامعي يهتم باجلانب العملي الستخدام اإلنرتنت يف البحث  -٩

 الرتبوي لال الرتبية الفكرية.

القيام بإجراء مزيد من الدراسات املتخصصة يف جمال استخدام اإلنرتنت من قبل العاملني يف  -١٠

  جمال الرتبية الفكرية.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Summary on the study 
The reality of using male and female teachers in the Institutes and 

programs of the intellectual education for the Internet and the benefits 
from it in developing the professional efficient in Riyadh Region 
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This study aims to explore using male and female teachers in the Institutes 
and programs of the intellectual education for the Internet and the benefits 
from it in developing the professional efficient in Riyadh Region, and its 
relationship with some changes, gender, educational qualification, 
experience years in teaching as it used analytical descriptive method. 
The sample of the study consists from (339) man and women teacher 
distributed on (72) institutes and programs for intellectual education, and 
the tools of the study in his survey represents conclusions for view of 
sample, the general knowledge includes using the internet, and the fields of 
using it in (planning, executive, evaluation), importance and the obstacles 
that limit from using it and the suggestions that increase in activate using 
it in the light what added from questions and what formulate from aims. 
The results of the study shows that the most of the individuals in the 
sample study had positive tends to using internet, and they used it to 
benefit from it in develop the professional efficient as a daily range and 
they had good experience in using it, also the results refers to the 
differences with analysis indication in using internet refers to the changes 
as for teacher with percentage (92,9%) 
The study shows that the most important are in using the individuals of 
the study sample for internet as it had big need to research in the 
professional experiences which help them in develop the professional 
performance in the field of executive program and the educational 
activities that present for students that had intellectual disability as it 
becomes in the first with arithmetic average( 4,23) 
The results shows that there are self obstacles and training obstacles which 
faced them when using internet which represent in the barriers of the 
language and in addition the information shortage from the services of 
internet and there are no suitable internet also the results shows the most 
important suggestion to increase using internet as providing the programs 
and institutes with essential equipments to connect with internet also 
providing the mental and financial incentives and prepare the evidence 
and lists of location that had relation with the educational fields in the field 
of intellectual disability. 
The result of the study refers that there are differences with analysis 
indication on level (0,05) and the benefits from internet in planning field 
and the changing of gender as for female teachers and the changing of the 
educational qualification for bachelor and the results refers to there is no 
differences with analysis indication also to benefit from internet in the field 
of executive and evaluation for programs and educational activity also 
there is differences with analysis indication in benefits from internet in the 
field of planning and evaluation as for changes of educational qualification 
also the results not refer to the differences with analysis indication in 
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 عــراجـمـال
(العربية واألجنبية والمواقع)
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التدريس، كلية الرتبية، جامعة أم القرى.  وطرق املناهج منشورة، قسم

، عمان: التربية العملية األسس النظرية وتطبيقاتها). 2002اخلطايبه، ماجد و محد، على( -
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عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع. 
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الرتبية اخلاصة، الرياض.  

 ة، عمان: مكتبالمدخل إلي التربية الخاصة ).1997(، مىن ياخلطيب، مجال، احلديد -

الفالح للنشر والتوزيع. 

 تربوية كأداة اإلنترنت استخدام تعيق التي الصعوبات ).2001(نادر الدجاين،دعاء ووهبة، -
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أبو ظيب: جامعة اإلمارات العربية لتحسين المستوي التحصيلي للتلميذات الضعيفات، 
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ياغتها، تطبيقاتا، األهداف السلوكية تحديدها ومصادرها وص). 2001سامل، مهدي ( -
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بناء مقياس في الكفايات التعليمية لمعلمي التربية ). 1994(زالسرطاوى، عبد العزي -

. جملة كلية الرتبية، جامعة اإلمارات، السنة التاسعة، العدد العاشر. الخاصة

استخدام الحاسوب واإلنترنت في ميادين . )2003السرطاوى، عادل( وسعادة، جودت -
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، جملة العلوم الرتبوية المعلومات العالمية في مدارس المستقبل في بعض دول الخليج

). 3) العدد(9والنفسية، جامعة البحرين، كلية الرتبية، اللد(
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