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 ملخص الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد درجة امتالك معلمي التربية الخاصة للكفاياات التكولللجياة التعليمياة فاي       

الموطقااة الجولبيااة بالمملكااة العربيااة السااعلديةس لتحديااد مسااتلي يداوباان التدريساايس لبيااا  فيمااا إذا كاواات هواااك 
يااات التكولللجياة ليداوباان التدريسايس للتحقياا  عالقاة ارتباطياة بااي  درجاة امااتالك معلماي التربيااة الخاصاة للكفا

( معلًماا لمعلماةس 29يهداف الدراسة استخدن الباحث الموبج اللصفي االرتباطيس لتكلوت عيوة الدراساة ما   
درجة اماتالك  ( معلمةس تن اختيارهن بالطريقة العشلاوية البسيطةس لكشفت الوتاوج ي 30( معلًماس ل 62موبن  

 لي  صاااة للكفاياااات التكولللجياااة فاااي الموطقاااة الجولبياااة بالمملكاااة العربياااة الساااعلدية كبيااار سمعلماااي التربياااة الخا
درجة امتالك معلمي التربياة  ا عدن لجلد فرل  دالٍة إحصاوًيا فيمستلي يداوبن التدريسي كبيرس لكشفت ييضً 

لالخباار  التدريسااية(س  ُتعاا ي لمترياارل  الجااو س الخاصااة للكفايااات التكولللجيااة يل فااي مسااتلي يداوباان التدريسااي
كما كشفت الوتااوج ييضاا ي  هوااك عالقاة ارتباطياة دالاة إحصااوًيا باي  درجاة اماتالك معلماي التربياة الخاصاة 

 في الموطقة الجولبية بالمملكة العربية السعلدية للكفايات التكولللجية لمستلي يداوبن التدريسي.
  .التدريسيس الكفايات التكولللجيةس معلن التربية الخاصةاألداء درجة االمتالكس  الكلمات المفتاحية:
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The Degree of Acquiring the Educational Technology 

Competencies among Special Education Teachers and its Relation 

to their Teaching Performance in the Southern Region, KSA 

 
Abstract  
The present study aims to investigate and identify the correlation between the 

degree of acquiring the educational technology competencies and the teaching 

performance among the teachers of special education in the Southern Region, 

KSA. To achieve its objectives, the study utilized the descriptive correlational 

design. It covered a randomly selected sample of (92) teachers; (62) males and 

(30) females. Results revealed that the degree of acquiring the educational 

technology competencies and the teaching performance of the teachers of special 

education in the Southern Region were high. There were no statistically 

significant differences in the degree of acquiring the educational technology 

competencies among the teachers of special education due to gender and teaching 

experience. Moreover, there were no statistically significant differences in the 

teaching performance of the teachers of special education due to gender and 

teaching experience. There was a statistically significant correlation between the 

degree of acquiring the educational technology competencies and the teaching 

performance among the teachers of special education in the Southern Region, 

KSA.  

Keywords: Technology competencies, teaching performance, teacher of special 

education. 
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 مقدمة الدراسة وخلفيتها النظرية
التاي اوعكا  تيريرهاا علاى التعلاين الاذل هال طريا  التقادن  عصار التكولللجياا التعليمياة عاد هاذا العصاريُ       

س  فاي يل وماان تربالللعوصارا فعاااًل  س ليمرل المعلن يحد يركاا  العملياة التعليمياةفي جميع المجتمعاتلالرقي 
لذا فإ  إعداد المعلن ال باد لي  يلاكاا التطالرات فاي التعلاينس لهاذا يادعل الملسساات التربلياة المبتماة بإعاداد 

س لالمااداخل التربليااة التااي يقاالن عليبااا إعااداده الباارامج التااي تساااعد علااى إعاادادهالمعلاان إلااى إعاااد  الوماار فااي 
ضافة الجديد إليبا لالعمل على تحسي  القاون موبا لتطلير   . هلا 
عداد وااء الخدماة ما  خاالل بارامج يرلرفع كفاايتبن  هنللبذا اوصا اهتمان الدلل على برامج تدريا المعلمي  لا 

تيهيلياا س حيااث مباارت حركااة قليااة تاادعل إلااى إعااداد المعلاان لتدريباا  علااى يسااا  الكفاياااتس ماا  حيااث إعااداده 
كساب  المعرفة المبويةس لالكفايات الال مة للق الاذل يلمال موا  تحقيقا س  البااويياان بالادلر اإلعداد المواساس لا 

 ملضلع ارتبط لتبيوة البيوة التعليمية التي يتفاعل معبا التالميذ السترمار إمكاواتبن لطاقاتبن الكاموة. للذلك

 القاوماة التربياة (بحركاة ساميت فاي العاالن مجاال التعلاين فاي كباري بحركاة المدرساة فاي كفاياات المعلماي  تحدياد

  (Competency Based Teacher Education)مختصر لهي CBTE)    عليبا ليطل  الكفايات على
 (.92 س9222مرعيسل  ؛41 س9222الجلادس    
 قبال لالخاصاةس موباا العاماة التعليمياة كافاةس الملسساات تتحملباا كبيار  مسالللية للمعلان المبوايالومال إّ      

 الولعياة جالد  ضاما  يجال ما  األطاراف لجمياع الوتااوج لتحمال المساللليات تل ياع م د ب لالس لخاللبا الخدمة

  .(9222 ملمويس  الدراسية المرحلة ع  الومر برض التعلينس عملية في
جيال الذي  في موملمة تكولللجيا التعلينس فبل الذل يقع على عاتقة تربية األ مبًما اصرً ليمرل المعلن عو     
بنس عااا  طريااا  تيهيااال المعلماااي  علاااى يحااادث الطااار  اتمجتمعااامكاواااات لالقااادرات الال ماااة لتقااادن لكااال  اإلتيم

لاألساليا لالتقويات لتدريببن لتمكيوبن لت ليدهن بالكفايات المبوية المختلفة ليخرجالا جايال قاادرا علاى الترلاا 
 (.9242على متطلبات العصر لمشكالت . مودلس 

 ,Cooper and Bull؛(Collier and Rivera, 2003باللس لكالالير لريفيارا كالبر ل كال ما   تفا ال     

وماا يكال  وجاحا  بادمج التكولللجياا ا  ( على ي  المعلن الواجح ال يقف عود اتقاو  للمااد  التاي يدرساباس ل 1999
 معوى. افي التعلينس ليجا ي  يتكامل ذلك تطبيقيا مع الموباجس فيصبح المحتلي المعرفي ذ

اديي س م  حيث المحتلي لطر  التادري س لتباتن لتختلف برامج ذلل االحتياجات الخاصة ع  برامج الع    
لتطاااالير مباااااراتبن المختلفااااة مراااالي المبااااارات الحركيااااةس لاللرليااااةس  ؛التربيااااة الخاصااااة بتاااالفير خاااادمات للطلبااااة

حادي كإ لالسللكيةس لاألكاديميةس لالمبويةس لتمكو  م  المشاركة الفعالاة فاي الحياا س للعال اساتخدان التكولللجياا
 (.9222 الخطياس يلدل غرض   تطلير هذه المباراتاللساول الحديرة ل

لااى مباالر يفااا  جديااد  إ يّوبااا يدتليلحاام المتتبااع لحركااة التقاادن السااريع فااي مجااال تكولللجيااا المعللمااات     
رحبة للتعلينس تمرلت فاي لجالد العدياد ما  المساتحدرات التكولللجياة ذات العالقاة المباشار  بالعملياة التعليمياةس 

بالضاارلر  لجالد معلمااي  مالهلي  لماادربي  علاى التعاماال معباا لالتلميااف الجياد لبااا فاي التعلااينس لهاذا يتطلاا 
لااى إتتواسااا مااع متطلباات هااذه المسااتحدرات ماا  ملقاا   سكماا يواا  يتطلااا مااوبن القيااان  بايدلار للماااوف جديااد 
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ماااان ي يوبراااي االهتمصااامن لمطااالر لموفاااذ لعملياااة الاااتعلن لالتعلاااينس لغيرهاااا مااا  األدلار لاللمااااوف الجدياااد  التااا
لخصلصاااا  سالكفاياااات التعلمياااةالمعلااان صااابح مااا  الضااارلرل ي  يمتلاااك إذ ي سبتااادريا المعلااان عليباااا مساااتقباًل 

 (.9222العمرلس لتكولللجية ليقلن بدلره بإتقا   ا
 للملقاف ما  التحضاير المعلان تمكا  التاي لاالتجاهاات لالمباارات المعللماات ما  مجملعاة الكفاياات ُتعاد    

ي مباان مجملعاة ساللكية تشامل بعباارات عوباا عباري قادرات "( بيوباا19س 9222ي. ليعرفباا الفاتاللل  التعليما
 الفاعلياةس واحياة ما  معاي  مارضٍ  بمساتلي وجاا هإ المتلقاع الوبااوي األداءلتمرال ) لجداوياة مبارياةس معرفياةس(

 ."المختلفة المالحمة بلساول لتقليمبا مالحمتبا يمك ل 
الكفاياات المعرفياةي يل مجملعاة المعاارف لالحقااو  ذات العالقاة  يولاعية يربعليصوف التربليل  الكفايات    

لتمرلبااا داوياةي باالمتعلن لالمعرفاة الرقافياة اللاساعة لالمعرفاة باساتراتيجيات التادري  لالتقالين كافاةس لالكفاياات األ
لاى إتشاير التاي لالحقيقياةس لالكفاياات اللجداوياةي  مبار ساللك لاضاح فاي الملاقاف التدريبياةإالمعلن على   قدر 
مخرجاااات الماااتعلن يل تحصااايل   لهاااي عباااار  عااا الكفاياااات االوتاجياااة ل راء المعلااان لميللااا  لاتجاهاتااا  لقيمااا س آ

 س9222داويااة  مرعاايس لمباراتاا  التااي توااتج ماا  خااالل اسااتخدان المعلاان لعاادد كبياار ماا  الكفايااات المعرفيااة لاأل
 (.42 س9222س الواقة؛ ل 12
 العلمياة كفايتا  لعلاى المعلنس على اسً يسا التعليمية يعتمد العملية في تطلير يل وجاح ي  على اتفا  لهواك    

 األلل المساللل إوا  إذ سبتدريسابايقالن  التاي للمرحلاة التعليمياة األهاداف تحقيا  ما  بالتاالي التي تمكوا  لالمبوية

 ليسااليا التعلاينس تكولللجياا لاساتخدان الفعالاة التعليمياة لاألوشاطة التادري  طار  الماوبجس لاختياار توفياذ عا 

 ). 9222 المقبلس(المواسبة التقلين
لرقاة  عوادما يعاد بيروباارد 4292ي  مفبلن كفايات تكولللجيا التعلاين مبار ساو   إلى (9242شار مودل يل    

( بعاض ما  الكفاياات 922 س9221تتضم  كفايات تكولللجيا التعلين الال مة لتيهيل المعلمي س لاقترح سالن  
فاارد وداويااة المرتبطااة بتصاامين اسااتراتيجيات الااتعلن المالتكولللجيااة للمعلاان موبااا الكفايااات المعرفيااةس لالكفايااات األ

جبا   لالمالاد األ ةة لاستخدان شبكة المعللمات الدللية لصاياووتاج الملاد التعليميا  لاستخدان األجب   التعليمية ل 
 التعليمية.
مجملعااااة المعااااارف لالمبااااارات فااااي مجااااال "( الكفايااااات التكولللجيااااة بيوبااااا 419س 9229ف الشااااريف  ليعاااارّ 

 مااا بوااي دلماايي ".لااى درجااة االتقااا  فااي مباماا  اللميفيااةإليصاال  ؛تكولللجيااا التعلااين لال مااة للعوصاار البشاارل
مجملعااة القاادرات التااي يمتلكبااا المعلاان فااي مجااال تكولللجيااا التعلااين لخاصااة "فيعرفبااا بيوبااا ( 112 س9242 

 بااس لُيعرِّف"جبا   التعليمياة المختلفاةوتاجبا لاستخدامبا لتقليمبا فاي مجاال تشاريل األا  تصمين الملاد التعليمية ل 
 ستجاهاااات التاااي يمتلكباااا المااادر مجملعاااة المعاااارف لالمباااارات لاال"بيوباااا  (222 س9242الرااا ل لعليماااات  

اتااا  لمساااللليات  بمساااتلي يمكااا  مالحمتااا  لتقليمااا  فاااي مجااااالت الكفاياااات األساسااايةس ل تمكوااا  مااا  يداء مبمم
لكفاياااات اساااتخدان مصاااادر الشااابكة العالمياااة  اإلوتروااات(س لكفاياااات تلمياااف تطبيقاااات تكولللجياااا المعللماااات 

  فاااي مجاااال تكولللجياااا ل القااادرات التاااي يمتلكباااا المعلمااا"( بيوباااا 44 س9242باخااادل    بااااس لعرف"لاالتصااااالت
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لالتي تمكوبن م  استخدان األجب   لاألدلات لاللساوط فاي الملقاف التعليماي مماا يسااعد علاى تحقيا   سالتعلين
 ."األهداف التعليمية

لتعلاين لهايي ( قاومة بالكفايات الال مة للمعلمي  في ا9242للضعت الجمعية الدللية لتكولللجيا التعلين      
 .ولاعبااايمعرفااة مكلوااات الحاسااا لكيفيااة التشااريل لمعرفااة البرمجيااات ل ك كفايااات تتعلاا  بالرقافااة الحاساالبيةي

معااالج الوصاالاس لالعاارلض التقديميااةس لجاادالل  يكفايااات تتعلاا  بكيفيااة التعاماال مااع باارامج الحاساالا مراالل 
تصاافح الملاقااع ل وترواات فااي التاادري س شاابكة اإل كفايااات تتعلاا  بالرقافااة المعللماتيااةي مراال اسااتخدانل  البياوااات.

 (.9249 شاهي س لكترلويوشاء البريد اإلا  لكترلويةس ل لكترلوية لالفبار  اإلاإل
التعلااين تكماا  فااي ( إلااى ي  يهميااة تكولللجيااا 9242سااالنسل ؛ 9221 لآخاارل   سالسااميع عباادكاال ماا  ليشااار 
كسااب  المعللماات إ ياد  خبر  الطالا ما  خاالل ل  سلتحفي هن للتعلن تساعد على استرار  اهتمان الطلبة التاليي

كماا مراعا  الفرل  الفردية بي  الطلبة ل شراك يكبر عدد ممك  م  الحلا  في التعلنس  لا   سلالمعارف المختلفة
 اختصار ال م  لاللقت لالجبد على المعلن لتقليل التكلفة المادية. ل تلكد على مبدي تفريد التعلينس 

يما س  سفارعةليكد كل م          للطلباة بالوسابةذات أهمية  التعلاين تكولللجيااكاوات إذا يو   (21 س9222 لا 
تقادن بارامج يوباا يلايي فيما  االحتياجات الخاصةس لتكما  يهميتباا لبان لذو للطلبةة اأهمييكرر  فبي العاديي س

سالعات لالساير لالتاراجن لالكتاا اإللكترلوياةس إرراوية تتحدي تفكيرهن لقدراتبنس قد تكال  عا  طريا  تقادين المل 
باداعاتبن األدبياة  إلاى تومياةذلاك  ليالدللتسبن في تلفير فرا التعلن الذاتيس  لتطليرهااس مفااهيمبن العلمياة لا 

ن خبرات تتخطى البعدي  ال مااوي يتقدكما اّ  تكولللجيا التعلين تساهن في م  تعلين يوفسبنس  ليتمكولا بعد ذلك
تقااادن لبااان خبااارات يعيشااال  مااا  خاللباااا ي ماواااا ساااابقة مااارت مواااذ  مااا  بعياااد مااا  خاااالل اللسااااوط لالمكااااويس ل 

المتعادد س لتالفر فارا التقالين الاذاتي عبار بوالك األساولة التاي يصابحت ميللفاة فاي كافاة األومماة التعليميااةس 
لتساااعدهن  سبواااء  لالمتفلقاال  تفاااعال ل لتساااعد علااى تاالفير خباارات تعليميااة رريااة يتفاعاال ماا  خاللبااا الملهلباا

علااى تقاادين إبااداعاتس لالتلصاال إلااى اختراعااات تساااعد علااى اكتشااافبن مبكاارا لتقاادين الرعايااة الممكوااة لباان فااي 
 اللقت المواسا.

ي  اساااتخدان التكولللجياااا فاااي مجاااال التربياااة الخاصاااة يسااااهن مااا  التقليااال مااا   (9241  ليعتبااار الدلاياااده    
الصعلبات لالتحديات التي تلرر على كافة المباارات اللميفياة فيالدل إلاى تحساي  ولعياة الحيااه ليفاراد غيار 

ان مااا  خاااالل اساااتخد ا بت لياااد طالبااا  بالمباااارات الال ماااةا كبيااارً عااااديي . ليلعاااا معلااان التربياااة الخاصاااة دلرً ال
 (.Lewis,2000  التكولللجيا لدمجبا بالموباج الدراسي لتطلير معارفبن لمباراتبن اإلدراكية لالوف  حركية

( 9242لعبادالخال  لمرعاي   Johnson, 2000)جلوسال    كادت وتااوج العدياد ما  الدراساات مرال دراساةلي
يفباااا فاااي التااادري  يااالدل إلاااى   اماااتالك المعلااان تكولللجياااا التعلاااين لتلمي( 9242لدراساااة الرااا ل لعليماااات  

 داءلاأل التكولللجياة لكفاياتايجابية بي  إلي  هواك عالقة ارتباطية  هماداو  المبوي لاللميفي لتع ي  يتحسي  

 اللميفي.
( مبااارات 9222لكاا  ماا  مباااراتس لهااي كمااا يشااار الفقياا   تليعتمااد األداء التدريسااي للمعلاان علااى مااا يم    

لكل معلن التدرا عليبااس لتشامل مباارات التخطايطس لالتوفياذس لالتقالينس حياث  مكتسبةس لليست فطريةس ليمك 
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مل علاى تتعد مبار  التخطيط يللى الخطلات التي يقلن ببا المعلن للضع المخطاط العاان لتوفياذ الادرل س لتشا
ألهاداف األهداف التدريسيةس لعملياات التقالينس لالترذياة الراجعاةس بماا يضام  وجااح عملياة التادري  لتحقيا  ا

 الموشلد .
لفااي مبااار  التوفيااذ لهااي المبااار  الراويااة ماا  مبااارات التاادري  يقاالن المعلاان بتوفيااذ مااا خطااط لاا س لتاادري      

المعارفس لالمباارات؛ التاي واا عليباا المقارر الدراسايس لتشامل مباارات التبيواة للادر س لالتلاصال اللفمايس 
دار  الصفس لطرح األ  (. 9222البليدلسل ؛ 9222استخدان اللساول  راشدسسولةس ل لغير اللفميس لالتع ي س لا 

يمااا المبااار  الرالرااة ماا  مبااارات التاادري  فبااي مبااار  التقاالينس لالتااي يقااي  ببااا المعلاان ماادي تحقياا  األهااداف 
 (.9249 السبليس  التدريسية الموشلد س لمدي وجاح الطر س لاللساولس لاالستراتيجيات المتبعة

و  كذلك م  يداء مبام  بوجاحس ليجوب  لمبارات يمكو  م  األداء التدريسي الجيدس ليمكّ لامتالك المعلن لتلك ا
الكرياار ماا  الملاقااف المحرجااةس كمااا ي م اسااتمرار اكتساااا المعلاان لتلااك المباااراتس لوماال خبراتاا  يساااعده علااى 

يخااري تتعلاا   اكتشاااف عياالا المااوبج الدراساايس ليساااعده علااى الااتمك  ماا  الماااد س للكاا  ذلااك ياارتبط بعلاماال
 بصفات المعلن لسمات .

بمختلااف  بنللاادلر الكبياار لمعلاان التربيااة الخاصااة فااي تربيااة األفااراد ذلل االحتياجااات الخاصااة لتاايهيل اماارً لو   
عاااادادهن للحيااااا  العامااااة يكساااااببن المبااااارات لتومياااة قاااادراتبن بباااادف اللصااالل إلااااى ا  فوااااتبنس ل  فضاااال مساااتلي لا 

التكولللجياا باالتعلين للحداراة مفبالن الكفاياات التكولللجياة للمعلان لاذلك لاالوادماج فاي المجتماعس لضارلر  دماج 
 داوبن التدريسي.يجاءت هذه الدراسة للتعرف على الكفايات التكولللجية لمعلن التربية الخاصة ليررها على 

ريسااااي لماااا  هوااااا تاااايتي يهميااااة البحااااث فااااي دراسااااة العالقااااة بااااي  الكفايااااات التكولللجيااااة التعليميااااةس لاألداء التد
دراساة  (,Davies 9222ديفا    س فقاد يجاريبباذا الملضالع ليمك  اساتعراض الدراساات المرتبطاةللمعلمي س 

إلااى ي   وتاوجبااهادفت إلاى التعارف علاى الكفاياات التكولللجياة التعليمياة لمعلماي المرحلاة الراولياةس لتلصالت 
 ةماي س ل يااد  الالعي باي  المعلماي  لالحاجاالمبواي للمعل داءالكفايات التكولللجية لبا دلر كبير في تطلير األ

 المستمر  لتطلير الكفايات التعلمية لديبن.
 التربية لمعلمي الال مة التكولللجية بالكفايات تحديد قاومة إلى هدفت بدراسة (Zarean, 2005)  ار  لقان    

إلاى  الوتااوج ليشارت .معلًما  218م  تكلوت عيوتبااألمريكية.  جلرجيا لالية في المتلسطة المرحلة المبوية في
 ييًضاا اتجاهاتبن لفي الدراسة بي  يفراد التكولللجية الكفايات امتالك درجة في داللة إحصاوية ذات فرل  لجلد

 قبال لكفاياات التكولللجياةا المعلماي  بإكسااا الدراساة ليلصات المعلمااتس التكولللجياة لصاالح الكفاياات وحال

 .تدريسبن الكفايات في تلك استخدان على لحربن الخدمة خالل لتدريببن بنتيهيل في لاالستمرار الخدمة
التكولللجياااة الال ماااة لمعلماااي التربياااة  ( إلاااى تحدياااد الكفاياااات9222لهااادفت دراساااة الجااالفي لالعجلااالوي     

إلاى  وتاوجباا(س لتلصالت 422  تكلوات عيوتباا سدوية الباشامية لمادي ممارساتبن لباار الخاصة في المملكة األ
فاي اماتالك  وًياإحصاالجالد فارل  دالاة لتبيوات س ادً كبيار  جا  لممارستبا التكولللجية جة امتالك الكفاياتي  در 

فااي امااتالك الكفايااات  ايً الكفايااات لالممارسااة تعاا ي لمترياار الملهاال العلماايس لعاادن لجاالد فاارل  دالااة إحصاااو
 لممارستبا. التكولللجية امتالك الكفاياتيجابية بي  إلالممارسة تع ي لمترير الخبر  للجلد عالقة ارتباطية 
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 التكولللجياة للكفاياات العلالن معلماي اماتالك درجاة معرفاة التاي هادفت إلاى (9242  بواي دلماي يماا دراساة

 لمعلماةس لتلصالت فاي الوتااوج إلاى ي  معلًماا) 29 (ما  عيواة الدراساة تكلوات .ومارهن لجباة ما  التعليمياةس

بدرجاة  (1   لاحاد لكفاياة متلساطةس درجاةات بكفايا( (3ل كبيار س بدرجاة كفاياة (84) يمتلكال  العلالن معلماي
 تعا ي التعليمية التكولللجية الكفايات امتالك درجة في إحصاويا دالة فرل  لجلد الوتاوج يمبرت كما ة.موخفض

  .ككل لصالح الخبر  الطليلة األدا  مستلي الخبر  على اإلواث لمترير للجو س لصالح
 الال ماااة التكولللجياااة يهميااة الكفاياااات هااادفت إلاااى معرفاااةلتااي ا( 9242  لمرعاااي سعبااادالخال لفااي دراساااة    

 لالدراسات اإلوساوية التربية بكليتي  لمعلمات الشرعية العللن معلمي األساسية لدي لبرامج  الحاسلا الستخدان

لطالبااةس لتلصاالت الوتاااوج إلااى ي  درجااة تقاادير  اًباا( طال922طبقاات علااى عيوااة بلراات  األ هاار.  جامعااةفااي 
داوبان المبواايس لعادن لجاالد فاارل  يس للبااا تايرير فااي تحسااي  ادً التكولللجيااة كبياار  جا المعلماي  ألهميااة الكفاياات

 الفرقة الدراسية لالجو . لر في امتالك الكفايات تع ي لمتري ًياإحصاودالة 
للمرحلااة  العربيااة اللرااة معلمااي امااتالك عاا  درجااة ( دراسااة كشاافت9241جااري الكايااد  يعلااى صااعيد آخاار    

عيواة  تكلواتل  المادار س لماديرات ماديرل ومار لجباة التعلاين ما  تكولللجياا لكفاياات عماا  فاي العلياا األساساية
 سكبيار  بدرجاة كفاياة (32) يمتلكال  العلالن معلماي ( مديرا لمدير س لتلصلت في الوتااوج إلاى ي (92م  الدراسة

 الكفاياات اماتالك درجاة فاي إحصااويا دالاة فارل  لجالد الوتاوج عدن يمبرت كما .متلسطة بدرجة كفاية (16)ل

  .الخبر  للجو س للجلد فرل  تع ي لمترير تع ي التعليمية التكولللجية
 الخاصاة التربياة قسان طلباة اماتالك ا دراسة هدفت إلى تحدياد ماديي( فقد يجر 9241  يما حميدلس ليلو    

لطالباةس  اًبا( طال142  لتكلوات عيوتباا ما ومارهن.  لجباة ما  التكولللجياة للكفاياات عبادالع ي  الملاك بجامعاة
 فاي التكولللجياا ساساية جااء بالمرتباة األللاىس لجااء بعاد اساتخداناأل لتلصالت الوتااوج إلاى ي  بعاد الكفاياات

جة امتالك الكفايات ككل تع ي في در  الجلد فرل  دالة إحصاويً  اضً ييالتعلين بالمرتبة األخير س لبيوت الوتاوج 
 لمترير الجو  لصالح اإلواثس للجلد فرل  في مترير السوة الدراسية لصالح السوة الرابعة.

( التي هدفت إلى الكشاف عا  مساتلي ممارساة الكفاياات التعليمياة لادي الطالاا  9242دراسة الكواوي  لفي 
المعلان بقسان التربياة الخاصااة بجامعااة عجلال  اللطوياة لعالقتباا بالتحصايل األكااديميس لبلرات عيواة الدراساة 

الملجاالد  لااديبن بشااكل عااان  وتاااوج ي  تقاادير الطااالا للكفايااات التعليميااةال( طالااا لطالبااةس لقااد يمباارت 92 
س لعاادن لجاالد فاارل  دالااة إحصاااويا فااي تقاادير الطااالا لكفاياااتبن التعليميااة تعاا ي لمترياار الجااو  اكااا  مرتفعاا

إيجابي بي  تقدير الطالا لكفاياتبن التعليمية بشكل  ارتباطلالمستلي الدراسيس في حي  كشفت الدراسة لجلد 
 عان لالتحصيل األكاديمي بشكل خاا.

 فاي التادري  هيواة يعضااء ممارساة ( دراساة هادفت إلاى تحدياد درجاة9242جاري الرا ل لعليماات  يل      

 لتكلوات عيوتباا ما  سومارهن لجباة ما  الالميفي بايداوبن لعالقتباا التكولللجياة األردوياة للكفاياات الجامعاات
لدرجاة األداء الالميفي س ادً كبير  ج  التكولللجية (س لتلصلت في الوتاوج إلى ي  درجة ممارسة الكفايات222 

كاديمياة لالتخصاا فاي اماتالك الكفاياات تعا ي لمتريار الرتباة األ ايً س لعدن لجلد فرل  دالة إحصاوادً كبير  ج
 اللميفي. لاألداء التكولللجية يجابية بي  للكفاياتإلولع الجامعة للجلد عالقة ارتباطية 
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 لمعلماااات الال ماااة التعليمياااة التكولللجياااة ( إلاااى التعااارف علاااى الكفاياااات9249  لهااادفت دراساااة الفضااالى    
( معلمااةس ليمباارت 22لباااس طبقاات علااى عيوااة بلراات   ممارسااتب  الرياااض لدرجااة بموطقااة الااتعلن صااعلبات

 عالياةس لي  ممارساة التعليمية بدرجة التكولللجية لممارستب  للكفايات التعلن صعلبات معلمات الوتاوج امتالك

 .عالية بدرجةجاء التعليمية  التكولللجية للكفايات لممارستب  التعلن صعلبات معلمات
مساتلي الكفاياات التدريساية لمعلمااي  عاا الكشاف  إلاى هادفتالتااي ( 9249دراساة يميوا  ل غمال   يخيارا ل    

حيااث   الجاو س الملهال العلماايس التخصاا(س التربيااة الخاصااة لالتعااارف علااى الفارل  بااي  العيواات المختلفااة
جمياع معلماي لمعلمااات التربياة الخاصاة باالمراك  المتخصصااة بلالياة الالادلس لتاان  تكال  مجتماع الدراساة ماا 

تطبي  شبكة مالحمة لالتحق  م  صدقبا لرباتبا. لتلصالت وتااوج الدراساة الحالياة إلاى ي  مساتلي الكفاياات 
لاااى عااادن لجااالد فاااارل  ذات داللاااة إحصااااوية فاااي الكفاياااات  التدريساااية لمعلماااي التربياااة الخاصاااة ماااوخفضس لا 
التدريسية تعا ي للجاو  لالتخصااس كماا يمبارت لجالد فارل  ذات داللااة إحصاااوية فااي الكفاياات التدريساية 

 .تع ي للملهل العلمي
يتضاااح مااا  الدراساااات الساااابقة يوباااا لااان تتواااالل تحدياااد درجاااة اماااتالك معلماااي التربياااة الخاصاااة للكفاياااات     

العربياااة الساااعلديةس لتحدياااد مساااتلي يداوبااان التدريسااايس  التكولللجياااة التعليمياااة فاااي الموطقاااة الجولبياااة بالمملكاااة
العالقاااة االرتباطياااة باااي  درجاااة اماااتالك معلماااي التربياااة الخاصاااة للكفاياااات التكولللجياااة ليداوبااان  الكشاااف عااا ل 

علاى فواة معلماي  التربياة  ال تلجاد دراساةو  إ إذالتدريسيس فبذه الدراسة اختلفت ع  سابقاتباس يلاًل في البيوةس 
حياث اساتخدمت هاذه  سي الموطقة الجولبية بالمملكاة العربياة الساعلديةس لراوياًا الموبجياة المساتخدمةالخاصة ف

لهال قياا  بعك  يغلاا الدراسااتس التاي ركا  يغلبباا علاى جاواا لاحادس  سالدراسة الموبج اللصفي االرتباطي
 درجة امتالكبن للكفايات

 

 :مشكلة الدراسة
ي   شاارت إلاىلالتاي ي (Davies, 2003ديفا   لى وتاوج دراسة كل م  لبواء ع سعلى ما سب  ذكره بواءً     

( 9222دراساة الجالفي لالعجلالوي  س ل المبوي للمعلماي  داءالكفايات التكولللجية لبا دلر كبير في تطلير األ
 ردويااااة الباشاااامية الكفاياااااتإلااااى ي  درجااااة امااااتالك لمعلمااااي التربيااااة الخاصااااة فااااي المملكااااة األ شااااارتالتااااي ي
 التكولللجياااة يجابياااة باااي  اماااتالك الكفايااااتإللجااالد عالقاااة ارتباطياااة  ساكبيااار  جااادً  لممارساااتبا جياااةالتكوللل 

 .لممارستبا
 بإكساااضرلر  لالتاي يلصات باااااا (Zarean, 2005)  ار لبوااء علاى تلصايات بعاض الدراساات كدراساة    

 اساتخدان علاى لحاربن الخدماة خاالل لتادريببن بنتيهيل في لاالستمرار الخدمة قبل لكفايات التكولللجيةا المعلمي 
لماا  هوااا شااعر الباحااث بيهميااة دراسااة العالقااة بااي  الكفايااات التكولللجيااة لاألداء  .تدريساابن الكفايااات فااي تلااك

 سولة التاليةيالتدريسي لمعلن التربية الخاصةس لجاءت مشكلة الدراسةس لالتي حاللت اإلجابة ع  األ
التربيااة الخاصااة للكفايااات التكولللجيااة التعليميااة فااي الموطقااة الجولبيااة بالمملكااة مااا درجااة امااتالك معلمااي  -4

 م  لجبة ومرهن؟ العربية السعلدية
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( فااي درجااة امااتالك معلمااي التربيااة الخاصااة 2022عوااد مسااتلي الداللااة   ايً هاال تلجااد فاارل  دالااة إحصاااو -9
الجاو س  لمتريار تعا ي لتايرير  ة العربياة الساعلديةللكفايات التكولللجية التعليمية في الموطقة الجولبياة بالمملكا

 لسولات الخبر ؟
ما مستلي األداء التدريسي لمعلمي التربية الخاصاة للكفاياات التكولللجياة التعليمياة فاي الموطقاة الجولبياة  -2

 بالمملكة العربية السعلدية؟
ريساي لمعلماي التربياة الخاصاة ( في األداء التد2022هل تلجد فرل  دالة إحصاويا عود مستلي الداللة   -1

الجاو س  لمتريار تعا ي لتايرير  للكفايات التكولللجية التعليمية في الموطقة الجولبياة بالمملكاة العربياة الساعلدية
 لسولات الخبر ؟

( باااي  درجاااة اماااتالك معلماااي لمعلماااات التربياااة 2022هااال تلجاااد عالقاااة ارتباطيااا  عواااد مساااتلي الداللاااة   -2
للكفاياااات التكولللجياااة التعليمياااة لمساااتلي األداء  لبياااة بالمملكاااة العربياااة الساااعلديةالخاصاااة فاااي الموطقاااة الجو

 التدريسي؟
 أهداف الدراسة:

 تسعى هذه الدراسة إلى تحقي  األهداف التاليةي   
التعرف على درجة اماتالك معلماي التربياة الخاصاة للكفاياات التكولللجياة التعليمياة فاي الموطقاة الجولبياة  -4

 م  لجبة ومرهن. العربية السعلديةبالمملكة 
التعرف على مستلي األداء التدريسي لمعلمي التربية الخاصة للكفايات التكولللجية التعليمية في الموطقة  -9

 الجولبية بالمملكة العربية السعلدية.
فاااي التعااارف علاااى الفااارل  فاااي درجاااة اماااتالك معلماااي التربياااة الخاصاااة للكفاياااات التكولللجياااة التعليمياااة  -2

 الدراسة.  لمترير التي تع ي لتيرير  م  لجبة ومرهن الموطقة الجولبية بالمملكة العربية السعلدية
التعرف على الفرل  في مستلي األداء التدريسي لمعلمي التربية الخاصاة للكفاياات التكولللجياة التعليمياة  -1

 الدراسة.  رلمتريالتي تع ي لتيرير  في الموطقة الجولبية بالمملكة العربية السعلدية
التعرف على العالقة االرتباطية بي  درجة امتالك معلمي التربية الخاصة للكفايات التكولللجياة التعليمياة  -2

 لمستلي األداء التدريسي.
   :أهمية الدراسة

 تمرلت يهمية الدراسة فيما يليي
التكولللجياااة التعليمياااة لمساااتلي األداء الحاجاااة إلاااى لجااالد دراساااات تتواااالل العالقاااة االرتباطياااة باااي  الكفاياااات 

  واالتدريسي لدي معلمي لمعلمات التربياة الخاصاة باعتباار الكفاياات التكولللجياة للمعلان تالرر فاي تحساي  يدا
 اللميفي.

لتعليمية تفيد الدراسة في إرراء المكتبة العربية لت ليد الباحري  بيطر ومرية حلل عالقة الكفايات التكولللجية ا
 باعتباره م  علامل الوجاح اللميفي لالمبوي. األداء التدريسيلمستلي 
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؛ مااا يااوعك  علااى بالكفايااات التكولللجيااة التعليميااةتساااعد القاااومي  علااى التعلااين لمتخااذل القاارار فااي االهتمااان 
 التخطيط لتقدين البرامج لالدلرات التدريبية في مجال تطلير األداء التدريسي لمعلن التربية الخاصة.

 الدراسة:حدود 
تقتصااار وتااااوج هاااذه الدراساااة علاااى معرفاااة درجاااة اماااتالك معلماااي لمعلماااات التربياااة الخاصاااة لعالقاااة ذلاااك     

بمساااتلي األداء التدريساااي لبااان فاااي جمياااع مااادار  التربياااة الخاصاااة لمراك هاااا فاااي الموطقاااة الجولبياااة بالمملكاااة 
 ها(.4112–4122اسي االلل م  العان البجرل  العربية السعلدية خالل الفصل الدر 

 مصطلحات الدراسة: 
(ي هي مجملعة القادرات لالمعاارف لالمباارات الال ماة لمعلان التربياة اويً  إجراالكفايات التكولللجية التعليمية    

جبا   الخاصة في مجال تكولللجيا التعلينس لالتي تسااعده علاى تلمياف التكولللجياا فاي التادري  باساتخدان األ
مااا يساااعد فااي تحقياا  األهااداف التدريسااية ليقااا  ماا  خااالل االسااتجابات علااى  سلالتقويااات الحديرااة لاللساااول

 فقرات المقيا  المصمن لبذه الراية.
لمعلماات التربياة  لمجمالع العمليااتس لاإلجاراءاتس لاألسااليا التاي يقالن بباا معلما (يايً ريسي  إجراواألداء التد
لسللك المعلن في التادري س ليقاا  األداء ما   اا ممي ً ومطً تدري س لهى تشكل في مجملعبا ال خاللالخاصة 

 خالل االستجابات على فقرات المقيا  المصمن لبذه الراية. 
 منهج الدراسة:

  مترياااري  لمواسااابت  لباااذه اساااتخدمت هاااذه الدراساااة الماااوبج اللصااافي االرتبااااطي الاااذل يااادر  العالقاااة باااي    
 لبذا الررض. م  قبل الباحث  معدال األدلاتبي  س لذلك ع  طري  تطالدراسة

 :مجتمع وعينة الدراسة
تكّل  مجتمع الدراسة م  جميع معلمي لمعلمات التربية الخاصة الملهلبي  في الموطقة الجولبية بالمملكة     

ةس معلًماااال  امعلًمااا (220(س لالباااالد عاااددهن  موطقاااة عساااير س جاااا ا سلالتاااي تضااان  وجااارا  سالعربياااة الساااعلدية
فاااي العاااان الدراساااي باساااتخدان الطريقاااة العشااالاوية البسااايطة  ةمعلًمااال  اًمااامعل( 29ساااة مااا   تكلوااات عيواااة الدرال 
( يلضاااح تل ياااع مجتماااع الدراساااة لعيوتااا  لفااا  مترياااراتي الجاااو س لالخبااار  4ه(س لالجااادلل  4122-4112 

 التدريسية. 
 ( توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب متغيرات الدراسة.1الجدول )

 المتغير الفئات التكرار النسبة المئوية

 ذكور 62 48.1
 الجنس

 إناث 30 51.9

 سنوات 5أقل من  27 19.8

 سنوات 11سنوات إلى  5 31 35.8 الخبرة التدريسية

 سنوات فأكثر 11 34 44.4
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 أدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية:
لاألدا الومااارلس حااالل ملضااالعات مااا  يجااال بوااااء يدلات الدراساااة تااان الرجااالع إلاااى الدراساااات الساااابقةس      

الكفايااات التكولللجيااة التعليميااة لاألداء الاالميفي عوااد معلمااي التربيااة الخاصااةس لقااد اعتماادت الدراسااة الحاليااة 
س الاذل الكفاياات التكولللجياة التعليمياةللاى بوااء مقياا  األدا  األ تّن فايس على يداتي  لجمع المعللمات األللية

(س دراساة 9222باالستعاوة بالدراسات السابقة التاليةي دراسة الجلفي لالعجللوي  ( فقر س لذلك 92تكل  م   
(س لدراسااااااة 9242  (س لدراسااااااة الصااااااليبي9241(س دراسااااااة حمياااااادلس لياااااالو  9242  لمرعااااااي عبااااادالخال 
( فقااار س لذلاااك 42  الاااذل تكااال  مااا  يماااا األدا  الراوياااةس فاااتن بوااااء مقياااا  األداء التدريساااي (.9242عساااكر 
(س لتكّلواات 9249(س لدراسااة يميواا  ل غماال   9242ة بالدراسااات السااابقة التاليااةي دراسااة الكواااوي  باالسااتعاو

(. للتحدياد 2-1-2-9-4تان تصاحيحبا بإعطااء الفقارات الادرجات  ل  ساألداتا  م  خمسة بداول في اإلجاباة
معيااار التااااليي مسااتليات اسااتجابات المعلمااي  علاااى األداتااي س فقااد تااان تصااويف المتلسااطات الحساااابية لفاا  ال

 - 2012( بدرجة متلسطةس  2022 -9022( بدرجة قليلةس  9022 -4022فيقل( بدرجة قليلة جدًاس   4092 
 فيكرر( بدرجة كبير  جدًا. 1092( بدرجة كبير س  1042

صاد  األدا ي للتحقاا  ما  صااد  يدلات الدراساةس تاان عرضابا بصاالرتبا األللياة علااى مجملعاة ماا  المحكمااي  
يا  لالتقلينس لاإلدار  التربليةس لطر  التدري س لعلن الوف  التربلل(س لُطلا ماوبن إباداء رييبان في مجال  الق

لاقتاراح مالحماااتبن ماا  حيااث الصاياغة اللرليااةس لمواساابة الفقاارات لمحتالي ملضاالع الدراسااةس لترالحاات وساابة 
 قترحة.%(س لتن العمل بالمالحمات الم 100-80  االتفا  على الفقرات المقبللة ما بي 

للتحق  م  رباات يدلات الدراساةس تان اساتخدان معامال كرلوباا  يلفاا كماا هال ملضاح فاي الجادلل  ربات األدا ي
 2.) 

 ( قين معامل ربات االتسا  الداخلي ألدلات الدراسة لمجاالتبا.2جدلل  
 المجاالت معامل الربات

 الكفايات التكولللجية العامة 0.74
الخاصةالكفايات التكولللجية  0.77  

 التكولللجية ككل.الكفايات  0.84

 األداء التدريسي ككل 0.80
تاان اسااتخدان معاماال كرلوبااا  يلفااا لحساااا ربااات يدلات الدراسااةس فبلراات قيمااة معاماال الربااات فااي مقيااا  الكفايااات     

 .0.80)س يما في مقيا  األداء التدريسي ككل فقد بلرت قيمة معامل الربات  0.84)التكولللجية ككل  
 األساليب اإلحصائية:

 تن استخدان األساليا اإلحصاوية اآلتيةي
 التكرارات لالوسا المولية لتحديد تل يع عيوة الدراسة حسا المتريرات. -
 معامل ارتباط بيرسل  لمعامل لكرل وبا  يلفا لتحق  م  الخصاوا السيكلمترية ألدا  دراسة. -
 المعيارية للفقرات.األلساط الحسابية لاالوحرافات  -
 تحليل التباي  الرواوي للكشف ع  الفرل  في متريرل الجو  لالخبر  التدريسية.  -
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 نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها: 
 نتائج السؤال األول ومناقشتها وتفسيرها: 

يميية فيي المنطقية "ما درجة امتالك معلميي التربيية الخاصية للكفاييات التكنولوجيية التعليوا السلال األلل علىي    
لإلجابة عو  حسبت األلساط الحسابية لاالوحرافات المعيارية " الجنوبية بالمملكة العربية السعودية من وجهة نظرهم؟ 

  (.2لالرتا لدرجة امتالك يفراد العيوة  للكفايات التكولللجية التعليميةس لكاوت الوتاوج كما في الجدلل  
نحرافات المعيارية والرتب لدرجة امتالك معلمي التربية الخاصة للكفايات ( المتوسطات الحسابية واال0جدول )

 التكنولوجية التعليمية في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية على الفقرات جميعها.

درجة 

 الممارسة

االنحراف  الرتبة

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 م المجاالت والفقرات

 الكفايات التكنولوجية العامةالمجال األول:     

 1 أمتلك المهارات األساسية في تشغيل الحاسوب.  4.34 0.97 4 كبيرة جدا  

 كبيرة جدا  
6 

0.93 4.26 
تحرير النصوص, العروض أستخدم برامج مايكروسوفت أوفيس )

 التقديمية, إكسل(. 
9 

 0 وغيرها. pad Iأستخدم تطبيقات األجهزة الذكية مثل ال  4.40 1.10 3 كبيرة جدا  

 4 إلنتاج وعرض الرسوم المتحركة. flashأستخدم برنامج  ال  2.05 0.99 12 قليلة

 5 اإللكترونية. المواقع لتصفح البحث محركات أستخدم 4.56 0.87 2 كبيرة جدا  

 6 أشارك في المواقع والمنتديات المتعلقة بالتربية الخاصة. 3.98 1.18 8 كبيرة

 7 .وغيرها والمواقع التعليمية للمكتبات اإللكترونية الفهارس في أبحث 3.76 0.82 9 كبيرة

 8 أستطيع تنزيل الملفات والبرامج من اإلنترنت. 4.65 1.03 1 كبيرة جدا  

 1 أستطيع تصميم صفحة أو موقع شخصي على االنترنت. 2.12 0.95 11 قليلة

 11 تحليل نتائج الطلبة إحصائيا.أستخدم تطبيقات الحاسوب في  2.87 1.06 10 متوسطة

 كبيرة جدا  
7 

1.01 4.23 
أوظف تطبيقات الوسائط المتعددة كالفيس بوك والواتس أب في 

 التدريس.
11 

 19 أستخدم السبورة الذكية في التدريس. 4.28 1.04 5 كبيرة جدا  

 المجال الثاني: الكفايات التكنولوجية الخاصة     

 كبيرة
5 

0.93 3.84 
آلة برايل, أجهزة التضخيم, أستطيع تشغيل التعديالت الحسية )

 المعينات السمعية(.
19 

 كبيرة
3 

0.98 3.98 
أستطيع تشغيل تعديالت التواصل الشفوي )ألواح التواصل, أنظمة 

 التواصل البديل مثل: تبادل الصور(.
10 

 كبيرة
4 

0.95 3.87 
الخاصة, العكاكيز, أستطيع تشغيل أجهزة التنقل والحركة )المصاعد 

 الجبائر(.
14 

 15 أستطيع إنتاج البرمجيات للطلبة المكفوفين. 3.78 1.20 6 كبيرة

 16 أتعامل مع أجهزة الكتابة المسطرية للمكفوفين. 3.73 1.07 9 كبيرة

 17 أستخدم أجهزة الكمبيوتر التي تعمل باستخدام اللمس والذبذبات. 3.77 0.85 7 كبيرة

 متوسطة
15 

1.18 3.12 
أتعامل مع اجهزة اللغة الصناعية )كمبيوتر كيروزيل, وبالوميتر, 

 كمبيوتر أومنيكم, كمبيوتر زايجو, كمبيوتر التعبير اللفظي(.
18 

 11 أستخدم البرامج الوسائط المتعددة التي تعتمد على الرؤية. 3.68 1.07 10 كبيرة

 91 باستخدام لغة االشارات.أستطيع إنتاج شرائط الفيديو  3.66 0.90 11 كبيرة

 91 أتعامل مع  برامج قراءة الصور. 3.75 1.10 8 كبيرة

 99 استخدم التقنيات التي تنمي الحركات الدقيقة كاأللعاب التعليمية الدقيقة. 3.58 1.12 13 كبيرة

 كبيرة
12 

1.16 3.59 
) الموسوعات, السير, التراجم, الكتب  أتعامل مع برامج الموهوبين اإلثرائية

 االلكترونية(.
90 

 94 أتعامل مع األلعاب اإللكترونية للموهوبين التي تنمي مهارات تفكير عليا لديهم. 3.56 0.82 14 كبيرة

 95 أستطيع تصميم وإنتاج دروس للطلبة الموهوبين. 3.99 1.09 2 كبيرة

 96 الحقائب التعليمية حول موضوعات للطالب الموهوبين.أستطيع تصميم  4.31 0.85 1 كبيرة جدا  
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 حسان على بني حمد/د                                 .... درجة امتالك معلمي التربية الخاصة للكفايات التكنولوجية التعليمية وعالقتها

 م2019 ( ديسمبر7)العدد                  

( ي  المتلسااطات الحسااابية للفقاارات فااي مجااال الكفايااات التكولللجيااة العامااة 3يتضااح ماا  وتاااوج الجاادلل      
( 2س فقاااد والااات الفقااار  رقااان  جاااًدا درجاااة كبيااار ماااا باااي  درجاااة قليلاااة إلاااى (س يل 4.65-2.05ترالحااات ماااا باااي   

( لوصاابا 1  ترواات." علااى المرتبااة األللااىس بيومااا الفقاار  رقاانوتو ياال الملفااات لالباارامج ماا  اإليسااتطيع لوصاابا "
علاى المرتباة األخيار س يماا فاي مجاال الكفاياات " إلوتاج لعرض الرسلن المتحركة. flashستخدن بروامج  ال ي"

(س يل بدرجاااة 4.31-3.12التكولللجياااة الخاصاااة ترالحااات األلسااااط الحساااابية لفقااارات هاااذا المجاااال ماااا باااي   
تصاامين الحقاوااا التعليميااة حاالل  يسااتطيع( لوصاابا "26متلسااطة علااى جميااع الفقااراتس فقااد والاات الفقاار  رقاان  

جبا   يماع  يتعامال( لوصابا" 42ملضلعات للطالا الملهلبي ." على المرتبة األللىس بيوما والت الفقر  رقن  
لمويكنس كمبيلتر  ايجالس كمبيالتر التعبيار اللفماي(." ي كمبيلتر كيرل يلس لباللميترس كمبيلتر  اللرة الصواعية

  على الرتبة األخير .
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة امتالك معلمي التربية الخاصة 4جدول )

ت وعلى للكفايات التكنولوجية التعليمية في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية على جميع المجاال

 األداة الكلية.

 المجاالت الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة  الرتبة

 الممارسة

 كبيرة 1 0.96 3.79 الكفايات التكنولوجية العامة 1

 كبيرة 2 0.92 3.75 الكفايات التكنولوجية الخاصة 2

 
 كبيرة  0.93 3.77 ككل الكفايات 

ي  األلساط الحسابية على جميع مجاالت الكفايات التكولللجية التعليمية ( 4يتضح م  وتاوج الجدلل        
درجااة كبياار س فقااد جاااء مجااال الكفايااات التكولللجيااة العامااة فااي المرتبااة ب(س يل 3.79-3.75ترالحاات مااا بااي   

لاااى لبدرجاااة كبيااار س رااان مجاااال الكفاياااات التكولللجياااة الخاصاااة بالمرتباااة الراوياااة لبدرجاااة كبيااار س يماااا ع ساألللاااى
مساتلي األدا  ككال جااءت درجاة امااتالك معلماي التربياة الخاصاة للكفايااات التكولللجياة التعليمياة فاي الموطقااة 

 (.3.77  كبير س لبمتلسط بلد الجولبية بالمملكة العربية السعلدية

ي ليعاا ل الباحااث الوتيجااة فااي درجااة امااتالك معلمااي التربيااة الخاصااة للكفايااات التكولللجيااة التعليميااة فاا     
التادريا الاذل يتلقلوا  علاى التعامال ماع المساتحدرات كبيار س إلاى  الموطقة الجولبية بالمملكة العربياة الساعلدية

ن تطبيقاات األجبا   ااستخدس لبرامج الميكرلسلفتس ل المبارات األساسية في تشريل الحاسلامرل  التكولللجية
ل مااع الفباااار  العالميااة لالمكتباااات اإللكترلوياااة فاااي التاادري س لالمشااااركة بالموتااديات العلمياااةس لالتعامااا الذكيااة

المختلفااةس لكااذلك اهتمااان ل ار  التعلااين بإدخااال التكولللجيااا لدمجبااا بالتاادري س للعااي مدرسااي الفوااات الخاصااة 
. لعلى الرغن مما سب  فإ  هواك بعاض الكفاياات الطلبةبي  امتالكبن للكفايات التكولللجية يعلد بالوفع على 

س لتصمين صافحة شخصاية؛ ليعا ي ذلاك إلاى عادن flashال جة قليلة مرل استخدان بروامج العامة جاءت بدر 
تااالفر التااادريا الكاااافي فاااي هاااذه المجااااالت ألوباااا تحتااااج يشخاًصاااا لاااديبن القااادر  علاااى التعامااال الكاااافي معباااا 
ة لصعلبة استخدامبا بعك  بقية المستحدراتس كذلك يوسحا ذلاك علاى بعاض الكفاياات التكولللجياة الخاصا

س فجاااءت بدرجااة متلسااطةس لذلااك لعاادن تاالفر المتخصصااي  فااي هااذا جباا   اللرااة الصااواعيةيالتعاماال مااع  مراال
ا هااذلقااد اتفقاات وتاااوج  . المجااالس لتحتاااج إلااى تاادريا كاااٍفس لقاادر  يكراار علااى التعاماال مااع مراال هااذه األجباا  
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 حسان على بني حمد/د                                 .... درجة امتالك معلمي التربية الخاصة للكفايات التكنولوجية التعليمية وعالقتها

 م2019 ( ديسمبر7)العدد                  

 لحمياااادل لياااالو س (9242  بوااااي دلمااااي ( لدراسااااة9222 الجاااالفي لالعجلاااالوي دراسااااة  مااااع وتاااااوج الساااالال
 لكفايات التكولللجية كاوت كبير .افي ي  درجة امتالك ( 9241 
 

 نتائج السؤال الثاني ومناقشتها وتفسيرها: 
( فيي درجية α ≤0.05هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللية )" ييوا السلال الراوي علاى     

عليمييية فييي المنطقيية الجنوبييية بالمملكيية العربييية امييتالك معلمييي التربييية الخاصيية للكفايييات التكنولوجييية الت
تان اساتخدان اختباار تحليال التبااي    عوالإلجاباة ل  "تعيىى لتيأثير مترييرل الجينسن وسينوات الخبير ؟ السعودية

كاوت الوتااوج ل لمتريرات الدراسةس  اعً الرواوي لداللة الفرل  بي  المتلسطات على الدرجة الكلية ألدا  الدراسة تب
 (.2في الجدلل   كما

النحرافات المعيارية لدرجة امتالك معلمي التربية الخاصة للكفايات لالمتوسطات الحسابية   (5جدول )

 حسب متغيرات الدراسة التكنولوجية التعليمية في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 المستقلالمتغير  المستويات العدد

 ذكور 62 3.89 871.
 الجنس

 إناث 30 3.94 0.85

 سنوات 5أقل من  27 3.83 901.

 سنوات 11سنوات إلى   5 31 3.76 0.92 التدريسية الخبرة

 سنوات فأكثر 11 34 3.84 791.

المعياريااة فااي بااي  المتلسااطات الحسااابية لاالوحرافااات  اماهرًياا ابايًواا( ي  هواااك ت(5يتضااح ماا  الجاادلل       
 حسابية تن استخدان تحليل التباي استجابات عيوة الدراسةس للبيا  داللة الفرل  اإلحصاوية بي  المتلسطات ال

 (.6كما في جدلل   الرواوي
( نتائج تحليل التباين الثنائي لداللة الفروق بين المتوسطات على الدرجة الكلية ألداة الدراسة تبعا 6جدول )

 ة.لمتغيرات الدراس

مستوى 

 الداللة
 قيمة ف

متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرية
 مصدر التباين مجموع المربعات

 الجنس 310. 1 310. 939. 335.

 التدريسية الخبرة 113. 2 056. 171. 843.

 الخطأ 31.318 88 330.  

 المجموع 2042.290 92   

( باااي  المتلساااطات α=0.05  عواااد مساااتلي اويً ( عااادن لجااالد فااارل  دالاااٍة إحصاااا6يتضاااح مااا  الجااادلل       
الحسااابية الخاصااة بالدرجااة الكليااة لدرجااة امااتالك معلمااي التربيااة الخاصااة للكفايااات التكولللجيااة التعليميااة فااي 

تعاا ي الخااتالف مترياارل  الجااو س الخباار (؛ فقااد بلراات قيمااة ف  الموطقااة الجولبيااة بالمملكااة العربيااة السااعلدية
(س لهاي جميعباا (843.ل (335.)(س لمستلي داللتبا على التالاليي (171.ل (939.)  المحسلبة على التلالي

 (. α=0.05كبر م  مستلي  ي
فاي درجاة اماتالك معلماي  اويً يفسر الباحث الوتيجة في مترير الجو  في عدن لجلد فرل  دالة إحصاال       

إلاااى ي   ؛بالمملكاااة العربياااة الساااعلدية التربياااة الخاصاااة للكفاياااات التكولللجياااة التعليمياااة فاااي الموطقاااة الجولبياااة
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 م2019 ( ديسمبر7)العدد                  

في تطلير العمال لتحقيا  يهاداف المدرساة استخدان التكولللجيا بالتدري  يدركل  يهمية المعلمي  لالمعلماتس 
( 9242  عباادالخال  لمرعااي. فقااد اتفقاات هااذه الوتيجااة مااع دراسااة لتحسااي  يداء المعلاان داخاال غرفااة الصااف

 اماتالك الكفاياات التكولللجياةعادن لجالد فارل  دالاة إحصااويا فاي درجاة لاى إ ايشاارتس اللتاي  (9241  الكايدل 
لاى لجالد فارل  إ( التاي يشاارت 9242 بوي دلمي هذه الوتيجة مع دراسة  ختلفتتع ي لمترير الجو . لقد ا

. لفااي مترياار الخباار  التدريساايةس لجااو تعاا ي لمترياار ا امااتالك الكفايااات التكولللجيااةفااي درجااة  اويً دالااة إحصااا
فاااي درجاااة امااتالك معلماااي التربياااة  اويً لالتااي يشاااارت وتاااوج تحليااال التبااااي  إلااى عااادن لجااالد فاارل  دالاااة إحصااا

يعااا ل الباحاااث ل الخاصاااة للكفاياااات التكولللجياااة التعليمياااة فاااي الموطقاااة الجولبياااة بالمملكاااة العربياااة الساااعلديةس 
اماتالك يهمياة  ات مشاتركة عا لاديبن تصالر  معلماي التربياة الخاصاة علاى اخاتالف خباراتبن ي  الوتيجاة إلاى

لي  االهتمان م  قبل الل ار  يكل  بالدرجاة وفسابا للجمياعس إضاافة إلاى تشااب  المارلف  سالكفايات التكولللجية
. لقاد اتفقات هاذه الوتيجاة ماع دراساة بيوبن في تلفر البيوة المواسبة لتلفر التقوياات لالمعادات الخاصاة للجمياع

امااتالك الكفايااات لااى عاادن لجاالد فاارل  دالااة إحصاااويا فااي درجااة إشااارت ( التااي ي9222 الجاالفي لالعجلاالوي 
لاى عادن إ( التاي يشاارت 9241 الكاياد هاذه الوتيجاة ماع دراساة  ختلفاتتع ي لمترير الخبر . لقد ا التكولللجية

 تع ي لمترير الخبر .  امتالك الكفايات التكولللجيةلجلد فرل  دالة إحصاويا في درجة 
 ومناقشته:  نتائج السؤال الثالث

التدريسااي لمعلمااي التربيااة الخاصااة للكفايااات التكولللجيااة  مااا مسااتلي األداء"ييااوا الساالال الرالااث علااى     
تااان حسااااا األلسااااط الحساااابية   وااالإلجاباااة عل التعليمياااة فاااي الموطقاااة الجولبياااة بالمملكاااة العربياااة الساااعلدية؟" 

ياة لمعلمي التربية الخاصة للكفايات التكولللجية التعليملاالوحرافات المعيارية لالرتا لمستلي األداء التدريسي 
 (.9العربية السعلديةس ليتبي  ذلك م  خالل الجدلل  في الموطقة الجولبية بالمملكة
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 حسان على بني حمد/د                                 .... درجة امتالك معلمي التربية الخاصة للكفايات التكنولوجية التعليمية وعالقتها

 م2019 ( ديسمبر7)العدد                  

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى األداء التدريسي لمعلمي التربية 7جدول )

للكفايات التكنولوجية التعليمية في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية على جميع الفقرات الخاصة 

 واألداة ككل.

(س يل 1012 –2012( ي  المتلساطات الحسااابية للفقارات ترالحاات ماا بااي   9يتضاح ماا  وتااوج جاادلل        
الفقار  بدرجة متلسطة إلى درجة كبير  على جمياع الفقاراتس فكاا  ترتياا يعلاى راالث فقارات كماا يلايي جااءت 

"يشاجع  ي( لوصابا2على المرتبة األللىس رن الفقر  رقان  " ة باستمرار."يتابع اللاجبات الصفي ي( لوصبا2رقن  
يراعاي الفارل  " ي( لوصابا9على المرتبة الراوياةس ران الفقار  رقان  " التفاعل اإليجابي يرواء الدر . طالبي على

( 42دواى راالث فقاراتس فجااءت الفقار  رقان  يلرالراةس يماا علاى المرتباة ا" ردية بي  الطالا الفوات الخاصاة.الف
(س 42س لالفقاار  رقاان  ة عشاار الخامسااعلااى المرتبااة " .متلااك الخباار  الكافيااة فااي مجااال التاادخل المبكااري" يلوصاابا

درجة 

 الممارسة

االنحراف  الرتبة

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 م الفقرات

 3.95 0.98 6 كبيرة
أصوغ األهداف التدريسية بصورة سلوكية لكل 

 تلميذ حسب فئته الخاصة.
1 

 3.93 1.09 8 كبيرة
أحدد استراتيجيات التدريس الالزمة لتحقيق 

 أهداف المقرر.
9 

 0 أشجع الطلبة على البحث واالستدالل. 4.21 1.02 4 كبيرة جدا  

 4 أستخدم أساليب التعزيز المناسبة أثناء الدرس. 3.89 0.84 9 كبيرة

 4.10 0.85 5 كبيرة
ا من األلفة والمحبة بين طالب  الفئات أهيئ جو 

 الخاصة.
5 

 4.33 0.96 2 كبيرة جدا  
أشجع طالبي على التفاعل اإليجابي أثناء 

 الدرس.
6 

 4.22 1.02 3 كبيرة جدا  
أراعي الفروق الفردية بين طالب الفئات 

 الخاصة.
7 

 8 أتابع الواجبات الصفية باستمرار. 4.43 0.92 1 كبيرة جدا  

 3.64 1.03 12 كبيرة
الصبر والسماحة عند أتحلى بقدر كاف من 

 التعامل مع الطلبة ذوي الفئات الخاصة.
1 

 11 أؤمن بقدرة الطالب غير العاديين على التعلم. 3.94 1.04 7 كبيرة

 3.81 1.10 10 كبيرة
لدي المعرفة الكافية بالخصائص النمائية للطلبة 

 ذوي الفئات الخاصة.
11 

 3.60 0.84 13 كبيرة

المعلومات الواردة في لدي القدرة على تفسير 

التقارير الطبية والتربوية عن الطالب للطلبة 

 ذوي الفئات الخاصة.

19 

 3.57 0.92 14 كبيرة
أدرب طلبة الفئات الخاصة على تقبل ذاتهم 

 وخصوصا المعاقين منهم.
10 

 14 لدي المعرفة الكافية بتنظيمات تعديل السلوك. 3.64 0.90 12 كبيرة

 15 أمتلك الخبرة الكافية في مجال التدخل المبكر. 3.50 1.07 15 كبيرة

 3.49 0.93 16 كبيرة
أعمل على بناء عالقات إيجابية مع أسر الطالب 

 ذوي االحتياجات الخاصة.
16 

 3.48 0.75 17 كبيرة
أطور خبرتي بأخذ دورات حول الطلبة ذوي 

 الحاجات الخاصة.
17 

 3.76 0.91 11 كبيرة
للقيام بعمليتي القياس أمتلك المهارات الالزمة 

 والتشخيص.
18 

  األداء التدريسي ككل 3,86 0.98  كبيرة
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 م2019 ( ديسمبر7)العدد                  

 السادساةعلى المرتبة ".يجابية مع يسر الطالا ذلل االحتياجات الخاصةإعمل على بواء عالقات ي " يلوصبا
" علااى .يطالر خبرتااي بيخاذ دلرات حالل الطلبااة ذلل الحاجاات الخاصاة" ي( لوصابا49رقاان   الفقار  ران س عشار 

 الخاصااة التربيااة لمعلمااي التدريسااي األداءس يمااا علااى مسااتلي األدا  ككاال جاااء مسااتلي السااابعة عشاار المرتبااة 
 بدرجااة كبياار س لبمتلسااط بلااد السااعلدية العربيااة بالمملكااة الجولبيااة الموطقااة فااي التعليميااة التكولللجيااة للكفايااات

 3.86 .) 
حفياا هن للرفااع ماا  مسااتلي يداوباان لتإلااى تاالفير الماارلف المالومااة للمعلمااي  ليعاا ل الباحااث هااذه الوتيجااة     

لتطبياا  س مواساابة للتخطاايط لالتوفيااذ لالتقاالينلتاالجيببن وحاال تحقياا  يهااداف المدرسااةس ماا  خااالل إيجاااد بيوااة 
علااى  طلبااة الفوااات الخاصااةس لتوميااة قاادرتبن المعرفااة الكافيااة بخصاااوابلت لياادهن س االسااتراتيجيات الجديااد 

س لتشاااجيعبن علاااى الخاصاااة بطلباااة الفواااات الخاصاااة تفساااير المعللماااات الااالارد  فاااي التقاااارير الطبياااة لالتربلياااة
س ماااا يااالدل إلاااى تكااالي  المختلفاااة الااادلرات لالااالر  التدريبياااةب إلحااااقبنالتطااالير الاااذاتي المساااتمر مااا  خاااالل 

االلت ان بمسللليات س لتقدين يفضل ما يمك  م  عطاء ليداء. فقد  نومي عودهتإيجابية وحل العملس ل  اتجاهات
س لقد األداء التدريسي ( التي يشارت إلى لجلد مستلي مرتفع م 9242  كواوياتفقت هذه الوتيجة مع دراسة 
األداء ما   وخفضمساتلي مالتاي يشاارت إلاى لجالد ا( 9249 يميو  ل غمل   اختلفت هذه الوتيجة مع دراسة

 لدي عيوة الدراسة. التدريسي
 

 نتائج السؤال الرابع ومناقشتها وتفسيرها: 
( فييي األدا  α ≤0.05هييل توجييد فييروق داليية إحصييائيا عنييد مسييتوى الدالليية )" ييااوا الساالال الرابااع علااى

تعيىى لتيأثير مترييرل  التدريسي لمعلمي التربية الخاصة فيي المنطقية الجنوبيية بالمملكية العربيية السيعودية
تاان اسااتخراج المتلسااطات الحسااابية لاالوحرافااات المعياريااة حسااا   واالإلجابااة عل الجيينسن وسيينوات الخبيير ؟" 

 (.2متريرات الدراسةس كما في الجدلل  
( المتوسطات الحسابية االنحرافات المعيارية لمستوى األداء التدريسي لمعلمي التربية الخاصة في 8جدول )

 وبية بالمملكة العربية السعودية تعزى لتأثير متغيرات الدراسةالمنطقة الجن

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 المتغير المستقل المستويات العدد

 ذكور 62 3.87 0.94
 الجنس

 إناث 30 3.79 0.99

 سنوات 5أقل من  27 3.81 0.83

 سنوات 11سنوات إلى   5 31 3.84 0.88 التدريسية الخبرة

 سنوات فأكثر 11 34 3.90 0.95

بااي  المتلسااطات الحسااابية لاالوحرافااات المعياريااة فااي  اماهرًياا اايًواا( ي  هواااك تب(8يتضااح ماا  الجاادلل       
استجابات عيوة الدراسةس للبيا  داللة الفرل  اإلحصاوية بي  المتلسطات الحسابية تن استخدان تحليل التباي  

 (.9جدلل   كما فيلكاوت الوتاوج  واويالر
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 م2019 ( ديسمبر7)العدد                  

 لمستوى الحسابية المتوسطات بين ( نتائج تحليل التباين الثنائي للفروق9جدول )

 األداء التدريسي لمعلمي التربية الخاصة في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية حسب متغيرات

 الدراسة.

 قيمة ف مستوى الداللة
متوسط 

 المربعات

درجات 

 الحرية
 مصدر التباين مجموع المربعات

 الجنس 733. 1 733. 876. 615.

 التدريسية الخبرة 1.228 2 614. 1.361 233.

 الخطأ 29.009 88 0.329  

   
 المجموع 1049.241 92

( باااي  المتلساااطات α=0.05  عواااد مساااتلي اويً ( عااادن لجااالد فااارل  دالاااٍة إحصاااا2  يتضاااح مااا  الجااادلل     
التدريسااي لمعلمااي التربيااة الخاصااة فااي الموطقااة الجولبيااة بالمملكااة العربيااة الحسااابية الخاصااة لمسااتلي األداء 

 حساا متريارل  الجاو س الخبار  التدريساية(؛ فقاد بلرات قيماة ف المحسالبة للمتريارات علاى التالالي السعلدية

كبااار مااا  مساااتلي ي(س لهاااي جميعباااا (233.ل (615.)(س لمساااتلي داللتباااا علاااى التااالاليي 1.361ل  (876.)
 0.05=α)   . 

في مستلي األداء التدريساي  ااويً يفسر الباحث الوتيجة في مترير الجو  في عدن لجلد فرل  دالة إحصل     
إلاااى تشااااب  المااارلف لكااال مااا  لمعلماااي التربياااة الخاصاااة فاااي الموطقاااة الجولبياااة بالمملكاااة العربياااة الساااعلدية 

ل ار  التعلاين فاي التادريا علاى  تقيمباا التاي باالبرامج التدريبياة المعلماي  لالمعلمااتس التاي تتايح لبان المشااركة
دار  الصااف لتلميااف التكولللجيااا لتلميااف يوشااطة  عااداد االختبااارات لتطبيقبااا لا  التخطاايط للتاادري  لالتقاالين لا 

س لمعلمااي  لالمعلماااتلالااتعلن الفرديااة لغيرهااا ماا  مبااارات التاادري س لذلااك بتاالفير الباارامج التدريبيااة المواساابة 
ما يسبن فاي تطالير س األداء بوجاحعلى تحفي هن لتبيوة كل ما يل ن لدفعبن وحل  مدرسيةاإلدار  العمل تحيث 

لاقع العمالس ما  خاالل تبيواة البيواة المواسابة لالمارلف المالوماة للجمياع. لقاد اتفقات هاذه الوتيجاة ماع دراساة 
لفاي  لتدريساي.األداء اعدن لجلد فرل  دالة إحصاويا في مستلي  إلى التي يشارت( 9249 يميو  ل غمل  

مترياار الخباار  التدريساايةس التااي يشااارت وتاااوج تحلياال التباااي  إلااى عاادن لجاالد فاارل  دالااة إحصاااويا فااي مسااتلي 
يعاا ل الباحااث ل األداء التدريسااي لمعلمااي التربيااة الخاصااة فااي الموطقااة الجولبيااة بالمملكااة العربيااة السااعلديةس 

بشاااتى الطااار   تطااالير يداوبااانيهمياااة  شاااتركة عااا لاااديبن تصااالرات م معلماااي التربياااة الخاصاااة ي  الوتيجاااة إلاااى
 لتقدين يفضل ما عودهن.القليلة لالمتلسطة لالطليلةس  مختلف الخبرات لاللساول م 

 

 نتائج السؤال الخامس ومناقشتها وتفسيرها: 
( بين درجة امتالك α ≤0.05"هل توجد عالقة ارتباطيه عند مستوى الداللة ) :ينص السؤال الخامس على

للكفاييات التكنولوجيية  ومعلمات التربية الخاصية فيي المنطقية الجنوبيية بالمملكية العربيية السيعوديةمعلمي 
س تان اساتخدان معامال االرتبااط بيرسال  لفحاا االرتبااط  والإلجابة عوهم التدريسي؟" ئالتعليمية ومستوى أدا

 (.42في الجدلل   كماكاوت الوتاوج ل بي  الكفايات التكولللجية التعليمية لاألداء التدريسيس 
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 األداء التدريسيو الكفايات التكنولوجيةقيم معامل االرتباط بين مجاالت ( 11) الجدول

 األداء التدريسي الكفايات التكنولوجية التعليمية

** الكفايات التكنولوجية العامة
.87 

** الكفايات التكنولوجية الخاصة
.71 

** الكلي
.82 

( ي  جمياااع قاااين معامااال االرتبااااط باااي  مجااااالت الكفاياااات التكولللجياااة التعليمياااة 42يتباااي  مااا  الجااادلل       
(س لهااذا يفساار بيواا  كلمااا كااا  معلاان α ≤0.05عوااد مسااتلي   ايً لاألداء التدريسااي كاواات ملجبااة لدالااة إحصاااو

إلى ارتفاع مستلي األداء التدريسي عودهن؛ دي ذلك يالتربية الخاصة يمتلك الكفايات التكولللجية بشكل يكبر 
التدريساية داخال الررفاة  المباارات لدل إلاى تطاليري فاستخدامبن للمعيوات لالتقويات لالمستحدرات التكولللجية

. لقااد اتفقاات علااى الطااالا لياالدل إلااى تطاالير مباااراتبن اًباااالصاافية لمعلاان التربيااة الخاصااةس فيااوعك  ذلااك إيج
يجابياااة باااي  إلاااى لجااالد عالقاااة ارتباطياااة إالتاااي يشاااارت (س 9242الرااا ل لعليماااات  هاااذه الوتيجاااة ماااع دراساااة 

 اللميفي. لاألداء التكولللجية للكفايات
 

 توصيات الدراسة:
 بما يليي يلصي الباحثفي ضلء وتاوج الدراسة  
 معاادات لبرمجيااات( علااى وطااا  لاسااع فااي صاافلف التربيااة الخاصااة لدمجبااا  ضاارلر  تاالفير التكولللجيااا -

 لى الوتاوج المرجل .إبالموباج للتلصل 
 كمبيااالتر  جبااا   اللراااة الصاااواعيةي ماااع التعامااالعلاااى  معلماااي لمعلماااات التربياااة الخاصاااةلتااادريا تيهيااال  -

 للفمي(.لمويكنس كمبيلتر  ايجلس كمبيلتر التعبير ايكيرل يلس لباللميترس كمبيلتر 
إلوتااج لعارض الرسالن  flashساتخدن برواامج  ال يعلاى  معلماي لمعلماات التربياة الخاصاةلتادريا تيهيل  -

 المتحركة.
تطبيقاااات الحاسااالا فاااي تحليااال وتااااوج الطلباااة  علاااى اساااتخدان معلماااي لمعلماااات التربياااة الخاصاااةتااادريا  -

 .مرل برمجية اكسل لغيرها إحصاويا
 تصمين صفحة يل ملقع شخصي على االوتروت.على  التربية الخاصةمعلمي لمعلمات تدريا  -
 تيهيل معلمي لمعلمات التربية الخاصة على استخدان التكولللجيا م  خالل التدريا العملي. -
 ضرلر  تحفي  معلمي لمعلمات التربية الخاصة لتع ي هن لحربن على تلميف التكولللجيا بالتدري . -
 ساعد على تطلير العملية التدريسية.ت التيتحسي  بيوة التعلن لت ليدها بالمستحدرات التكولللجية  -
إجااراء الم يااد ماا  الدراسااات حاالل الكفايااات التكولللجيااة لعالقتبااا باااألداء التدريسااي لالاالميفي علااى عيوااات  -

 يكبر.
 كالدافعيةس لاالتجاه(. ي تريرات يخريإجراء الم يد م  الدراسات حلل الكفايات التكولللجية بإضافة م -
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 :مراجع الدراسة
والكفايات التكولللجية الال مة لعرض ل  .(9242  س رلي فلادباخدل  - تااج اللسااوط المتعادد  لادي معلماات ا 

رسالة ماجستير غير موشالر س كلياة التربياةس جامعاة  .حلة الراولية بمديوة مكة المكرمةحياء بالمر األ
 ين القري.

التكولللجيااة الال مااة لمعلمااي التربيااة الخاصااة فااي  الكفايااات .(9222س خالااد  العجلاالويل  ؛الجاالفيس تباااوي -
ردوياةس ردوية الباشمية لمادي ممارساتبن لباا. رساالة ماجساتير غيار موشالر س الجامعاة األالمملكة األ

 رد .األ
 بجامعاة الخاصة التربية سنق طلبة امتالك مدي .(9241  يحمد وجاوي ليلو س ؛عبدالبادل مليد حميدلس -

س جامعاة ال قاا ي س مجلية التربيية الخاصيةومارهن.  لجباة م  التكولللجية للكفايات عبدالع ي  الملك
 .21 -24س 2العدد 

 استخدامات التكولللجيا في التربية الخاصة. دار لاول للوشري عما . .(9222الخطياس جمال   -
درجااااة يهمياااااة لامااااتالك معلمااااي التربيااااة الخاصاااااة للكفايااااات المبويااااة المتعلقاااااة  .(9241  س يحمااااد الدلايااااد -

 .22 -22(س 9 99 سمجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسيةبالتكولللجيا المساود . 
 ومارهن. لجباة ما  التعليمياةس التكولللجية للكفايات العللن معلمي امتالك درجة .(9242بوي دلميس حس    -

 .999-929(س 4 29د س ر األس التربوية العلوم - دراسات
 .القاهر  ي(.كفايات األداء التدريسي. دار الفكر العربي للوشر لالتل يع9222راشدس علي   -
تقااالين األداء التدريساااي للمعلماااي  حاااديري  .(9242لالشااابليس عباااد    ؛لمحمااالدس يلساااف ؛رلاقااا س غاااا ل -

 – 424(س ا9 94س مجليية جامعيية دمشييقمااا س ساالطوة عتخاارج ماا  كليااات التربيااة للمعلمااي  ال
429. 

 لكترلوي. مكتبة الرشدي الرياض.تكولللجيا التعلين لالتعلن اإل .(9221السالنس يحمد   -
مساتلي األداء التدريساي لمعلماي التربياة اإلساالمية فاي المرحلاة الراولياة بدللااة  .(9249السابليس عباد    -

وماار المااديري  لالمدرسااي  األلاواال. رسااالة ماجسااتير الكلياات فااي ضاالء معااايير الجاالد  ماا  لجباا  
 غير موشلر س جامعة الشر  األلسط س عما س األرد .

 فاي لمعلقاات تلميفباا التكولللجياة للكفاياات الصاف معلماي درجاة اماتالك .(9249  شااهي س سابيلة -

 .224 -242س 2اكتلبرس مج  2التدري . الملتمر الدللي الرالث لكلية التربية جامعة 
  الحاسالا الساتخدان الال ماة التكولللجياة الكفاياات .(9242  السايد لمرعايس ؛عبادالرحم  الخاال س دعبا -

 جامعاة لالدراساات اإلوسااوية التربياة بكليتاي الشارعية العللن لمعلمات معلمي األساسية لدي برامج ل 

 .222 -919(22 92مصرس س العربية التربية مستقبلاأل هر. 
 .الفكري عما  تطبيقات. دار  مفاهين التعلين تكولللجيا (2004). آخرل ل   سالسميع عبد -
لكترلواي لدرجاة تلافرهاا لادي معلماي المرحلاة الراولياة بمحافماة كفايات الاتعلن اإل .(9222  العمرلس علي -

 المخلا  التعليميةس رسالة ماجستيرس جامعة ين القري.
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األردوياة  الجامعاات فاي التادري  هيواة يعضااء ممارساة درجاة. (9242س صاالح  عليمااتل  ؛س يشارفالرا ل -
 المفتوحية القيدس جامعية مجليةومارهن.  لجباة ما  الالميفي بايداوبن لعالقتباا التكولللجية للكفايات

 .222 -224ا س(42  1 فلسطي س نالتربوية والنفسية والدراسات لألبحاث
يما  فل ي  ل  ؛حس  محمد سفارعة - المفبلن لالتطبيقااتس عاالن  تكولللجيا تعلين الفوات الخاصة ي .(9222ا 

 القاهر . يالكتا
الريااض  بموطقاة الاتعلن صاعلبات لمعلماات الال ماة التعليمياة التكولللجياة الكفاياات .(9249ريان   الفضالىس -

 .921 -422س (42العدد مصرس  سالتربية في العلمي البحث مجلةلبا.  ممارستب  لدرجة
مسااتلي الممارسااات التدريسااية لمبااارات اللرااة العربيااة لاادي الطالبااات المعلمااات  .(9242الفقياا س مشاااعل   -

مجلية الجامعية  .بكلية التربية م  لجبة ومر المعلماات المتعالواات لاتجااهب  وحال مبواة التادري 
عااااة شااااول  البحااااث العلمااااي لالدراسااااات العليااااا بالجام ساإلسييييالمية للدراسييييات التربوييييية والنفسييييية

 .422 -22(س ا2 92 فلسطي س سغ  س اإلسالمية
 لكفاياات عماا  فاي العلياا للمرحلاة األساساية العربياة اللراة معلماي اماتالك درجاة .(9241ركاا    الكايادس -

 والنفسية التربوية للبحوث التربية مجلةالمدار .  لمديرات مديرل ومر لجبة التعلين م  تكولللجيا

 .124 -122ا س(422العدد س واالجتماعية
الكشف ع  مستلي ممارسة الكفايات التعليمياة لادي الطالاا  المعلان بقسان التربياة  .(9242رين  الكواويس  -

س مجلة جامعة المدينة العالميية .وية لعالقتبا بالتحصيل األكااديميالخاصاة بجامعاة عجلل  اللط
 .294 –222ا س(42العدد 

 عما . ير الفرقا ليمية في ضلء الومن. دا(. الكفايات التع9222مرعيس تلفي  يحمد.   -
مجلية درجاة ممارساة معلماي الصاف فاي محافماة حمااه لكفاياات تكولللجياا التعلاين.  .(9242مودلس راما   -

 .92 – 12ا (س42 22س جامعة البعث
 لجبة م  الباشمية األردوية بالمملكة إربد األطفال محافمة رياض مشكالت2008) .   عبداللطيف ملمويس -

    25 - 236 ا(س 1 2س والنفسية التربوية العلوم مجلة .فيبا العامالت المعلمات ومر
جراءات  الكفاءات علي القاون التعليمي البروامج .(2008  محملد الواقةس -   .القاهر يالطلبجي مطبعة .يسس  لا 
مجليية  .تدريسااية لمعلمااي التربياااة الخاصاااةمسااتلي الكفايااات ال .( 9249ل غماال س واديااة   ؛يميواا س ملسااى -

 .212 -292ا س(24العدد س اإلنسانية واالجتماعيةالعلوم 
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