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جقيين هىاقع اإلنرتنث الحي جقدم خدهات الرتبية

اخلاصة هن وجهة نظر طالب الرتبية اخلاصة يف جاهعة
امللك عبد العزيز جبعا لعدد هن املحغريات
محمد إسماعيل أبو شعيرة

عبدهللا أحمد حسين

جامعة الممك عبد العزيز  -كمية التربية  -قسم التربية الخاصة

الممخص _ىدفت ىذه الدراسة تقييم مواقع اإلنترنت التي تقدم خدمات
التربية الخاصة تبعاً لعدد من المتغيرات من وجية نظر طالب التربية
الخاصة في جامعة الممك عبد العزيز .ولإلجابة عمى أسئمة الدراسة قام

الباحثان مجموعة من التوصيات بإجراء المزيد دراسات حول تقييم مواقع
االنترنت.
الكممات المفتاحية  :انترنت  ،تربية خاصة  ،اإلعاقة.

الباحثان بتصميم استبيان يتكون من 73فقرة ،غطت خمسة أبعاد ىي:

.1المقدمة

اإلخراج والتنسيق الفني وتضمن  3فقرات ،والمحتوى وتضمن  41فقرة،
والتواصل مع المتصفحين وتضمن  8فقرات ،والمشاركون في الكتابة في
الموقع وتضمن  1فقرات ،وسيولة الوصول إلى الموقع وتضمن  7فقرات.
وبعد استخراج دالالت الصدق والثبات ،قام مجموعة من طالب التربية
الخاصة في كمية التربية بجامعة الممك عبد العزيز بتقييم المواقع المحددة
،حيث تم اختيار المواقع من محرك البحث جوجل  Googleوذلك بأخذ
أول مئة نتيجة بحث ،وبعد إلغاء التكرار تم االقتصار عمى  17موقعا.
أشارت نتائج البحث أن تقييم المواقع عموما في المستوى المتوسط،
وأشارت إلى أنو ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسط درجات تقييم
المواقع تبعاً لمتغير فئة اإلعاقة ،وأن ىناك فروقا دالة إحصائية بين
متوسطات درجات تقييم المواقع تبعا ألبعاد االستبيان في أربعة من األبعاد

نستطيع أن نقول إننا نعيش حاليا عصر التطور التقني
والتكنولوجي ,إذ فرضت التكنولوجيا وأدواتيا ووسائميا وجودىا في
شتى مجاالت الحياة وميادين العمل ،حتى يكاد يكون من المستحيل
أن يخمو قطاعا طبيا أو ىندسيا أو تجاريا من ىذه التكنولوجيا
وتطورىا ،وقد تأثر بيذه التكنولوجيا القطاع التعميمي تأث ار واضحا
وكبيرا ،إذ تم استخدام وسائل تكنولوجية متطورة وبرامج حديثة وأجيزة
متميزة لتحسين التعميم.
يأخذ استخدام الحاسوب واإلنترنت في مجال التربية والتعميم
أشكاال جديدة يوما بعد يوم ،فمن التعميم القائم عمى الحاسوب
( )Computer Based Learningإلى التعميم القائم عمى الويب
) )Online Learningأو

الخمسة وأنو ال توجد فروق دالة إحصائيا تبعاً لبعد سيولة التواصل.

( )Web Based Learningأو

ووجدت الدراسة فروقا دالة إحصائيا بين متوسطات درجات تقييم المواقع

التعميم االلكتروني ( )E-Learningالذي يعتمد عمى التكنولوجيا

تبعا لمجية التي تممك الموقع لصالح المواقع الشخصية .وفي النياية قدم

لتقديم المحتوى التعميمي.
بدأ االىتمام في السنوات األخيرة يتوجو نحو استخدام الحاسوب
واإلنترنت في التربية الخاصة ،إذ ساعدت التطورات في المجاالت
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التربوية والصحية والطبية والتقنية (التكنولوجية) في زيادة االىتمام

نحو األفراد ذوي الحاجات الخاصة وىو ما دعا الباحثان إلى إجراء

بتقديم أفضل البرامج لألفراد ذوي الحاجات الخاصة ،وىناك أسباب

دراستيما الحالية ،وتتضح مشكمة الدراسة في التساؤالت التالية:

رئيسة تحفز استخدام اإلنترنت في مجال التربية الخاصة:

السؤال األول :ما ىو تقييم مواقع اإلنترنت التي تقدم خدمات التربية

.4يساعد اإلنترنت في توفير أكثر من طريقة تدريس لما يحتويو من

الخاصة ؟

برامج تعميمية متنوعة ومختمفة تراعي مستويات الطمبة مثل تدريس

السؤال الثاني :ىل ىناك فرق في تقييم مواقع اإلنترنت تبعا ألبعاد

المغة اإلنجميزية لمصم والمكفوفين بطريقة بريل.

المقياس عند ((0.05<P؟

.2يساعد اإلنترنت في تغيير طرق التدريس التقميدية وايجاد فصل

السؤال الثالث :ىل ىناك فرق في تقييم مواقع اإلنترنت التي تقدم

دراسي مميء بالحيوية والنشاط.

خدمات التربية الخاصة تبعا لمتغير فئة التربية الخاصة

.7يساعد اإلنترنت األفراد ذوي الحاجات الخاصة القيام بواجباتيم

عند()0.05<P؟

المدرسية.

السؤال الرابع :ىل ىناك فرق في تقييم مواقع اإلنترنت التي تقدم

.1يساعد اإلنترنت في حل الصعوبات األكاديمية مثل صعوبات

خدمات التربية الخاصة تبعا لمتغير الجية التي تممك الموقع عند

القراءة والكتابة والحساب.

( )0.05<P؟

.5الحصول عمى آراء الباحثين المختصين في مختمف المجاالت في

أ .أهمية الدراسة:

أي قضية عممية.

تكتسب ىذه الدراسة أىميتيا في أنيا تحاول إلقاء الضوء عمى
جانب ىام من جوانب التعميم وىو تقييم فاعمية مواقع اإلنترنت التي

.2مشكمة الدراسة
يتضح مما سبق أن استخدام اإلنترنت لو أىمية واضحة في

تقدم خدمات تربية خاصة بالمغة العربية ،والتعرف إلى أبرز نقاط

إثراء العممية التعميمية من خالل ما يقدمو من معمومات متخصصة

القوة ونقاط الضعف التي حول دون االستفادة من فوائد التقنيات

مفيدة لكل من لو عالقة باألفراد ذوي الحاجات الخاصة كأولياء

التعميمية الحديثة المتمثمة باإلنترنت ،وىذه المعرفة بنقاط الضعف

األمور والمعممين والمختصين وغيرىم من الميتمين بتربية وتعميم ىذه

تساعد في التعرف عمى أفضل اآلليات والممارسات التي يجب أن

الفئة من األفراد ،وقد اتضح كذلك أن مواقع اإلنترنت تقدم معمومات

تستخدم وتراعى في بناء وتصميم مواقع انترنت ذات فاعمية قادرة

متنوعة تغطي جوانب ىامة من حياة األفراد ذوي الحاجات الخاصة

عمى تحقيق أىدافيا المرجوة.

منيا الجانب التربوي وجانب التأىيل الميني والتأىيل الشامل وجانب

ب .أهداف الدراسة :

الوقاية والتدخل المبكر وجانب اإلدارة واإلشراف التربوي وغيرىا من

تيدف ىذه الدراسة إلى ما يمي:

الجوانب.

تقييم فاعمية مواقع اإلنترنت التي تقدم خدمات تربية خاصة بالمغة

ومن خالل اطالع الباحثين عمى مواقع اإلنترنت التي تقدم

العربية.

خدمات تربية خاصة بالمغة العربية واألجنبية الحظا وجود جوانب

وضع أسس ومعايير مقترحة لبناء وتصميم مواقع انترنت جديدة لمحد

ضعف في بعض تمك المواقع والتي من شأنيا تقميل الفائدة المرجوة

من نقاط الضعف فييا.

منيا ،والتي قد تؤثر بشكل عكسي عمى المتصفحين أو المستخدمين
مثل أخطاء في المعمومات ،واىدار الوقت ،وتشكيل اتجاىات سمبية
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تعريف اإلنترنت:

ج .مصطمحات الدراسة:
الحاسب اآللي :آلة مساعدة لمعقل البشري في جميع نواحي العموم

اإلنترنت ىي أضخم شبكة حاسوب ،فيي تتكون من ماليين

ولديو القدرة عمى استقبال البيانات ومعالجتيا بواسطة برنامج من

من نظم الحاسوب وشبكاتو المنتشرة حول العالم والتي تصل مع

التعميمات وتخزينيا واسترجاعيا بسرعة فائقة.

بعضيا بواسطة الخطوط الياتفية الفار] ،[3ويعرف الفنتوخ ][4

اإلنترنت :ىي مجموعة من الشبكات تربط مجموعة ىائمة من أجيزة

اإلنترنت بأنيا مجموعة من الشبكات المتصمة ببعضيا البعض حول

الحاسوب والشبكات المحمية والشبكات الواسعة ببعضيا البعض.

العالم لتبادل المعمومات فيما بينيا ونقل المعطيات بسرعة فائقة جدا.
وكممة اإلنترنت  INTERىي اختصار لمشبكة العالمية

التربية الخاصة :تدريس مصمم خصيصا لمطمبة الذين يتعذر تمبية
احتياجاتيم التعميمية عن طريق المنيج التقميدي.

 International Networkوىي شبكة تربط الحواسيب المختمفة

د .اإلطار النظري :أفرزت العقود األخيرة العديد من آليات تصنيع

معا في األماكن المختمفة بمغة مشتركة يطمق عمييا بروتوكول )(IP

المعرفة ووسائل التكنولوجيا الحديثة والتي من أبرزىا مجال الحاسوب

والتي تستخدم لنقل البيانات] ،[5كما يعرف أودل] ،[6اإلنترنت بأنيا

وتطبيقاتو ،ففي الثمانينات من القرن العشرين احتل الحاسب

عبارة عن مجموعة كبيرة من أجيزة الحاسوب في مختمف أنحاء

الشخصي مكان الصدارة في قطاعات متنوعة كالصناعات العسكرية

العالم تتحدث مع بعضيا ،أي أنيا ماليين من الحواسيب تتبادل

وقطاع المعمومات والتربية والتجارة واألعمال ،وتمثل التطور

المعمومات فيما بينيا من خالل ما يعرف بالنسيج العالمي متعدد

التكنولوجي في التسعينيات من القرن الماضي في تطور ونمو غير

النطاق ). (World Wide Web) (WWW

عادي لمشبكة العالمية والمعروفة باإلنترنت ،فأصبحت مصد ار

بالنظر إلى التعريفات السابقة نجد أنيا تشمل العناصر التالية:
اإلنترنت مجموعة حواسيب مرتبطة مع بعضيا في شكل

أساسيا وىاما من مصادر الحصول عمى المعمومات وفي وقت
قياسي ،كما تضاعف أعداد مستخدمي الشبكة العنكبوتية (اإلنترنت)

شبكات.
االتصال بين الشبكات يتم أو يحكمو بروتوكول معين .ليس

حول العالم السممان ،الخميفة ] ،[1ومع دخول القرن الحالي فإن
االستخدام العالمي لإلنترنت يمر بحقبة جديدة في تطور استخداماتو

ىناك ىيئة مستقمة متحكمة باإلنترنت.

وفي عدد مستخدميو ،فمن حيث تطور استخداماتو فاالىتمام

يوظف اإلنترنت في مجاالت متعددة ومتنوعة من مجاالت

باإلنترنت يمتد ىذه األيام ليشمل األوساط التجارية من خالل

الحياة كالتربية واالقتصاد والعموم الطبيعية والعموم العسكرية والطب

عمميات البيع والشراء وتحويل األموال وعقد الصفقات وغيره من

وغيرىا.

األعمال التجارية ] ،[2وانتشر اإلنترنت في الكثير من المؤسسات

بدأت شبكة اإلنترنت في الواليات المتحدة األمريكية بواسطة

الحكومية والخاصة والمؤسسات العسكرية والعممية والبحثية

وكالة مشروعات األبحاث المتطورة لمدفاع التابعة لو ازرة الدفاع

كالجامعات والمدارس ومراكز البحث العممي والمستشفيات وشركات

األمريكية وذلك في الستينيات من القرن العشرين] ،[3واستطاع

الطيران والمالحة ،أما التطور من حيث عدد مستخدميو ففي عام

العالم األمريكي بول باران  Bool Baranمن إنشاء أول شبكة

( )4993بمغ عدد مستخدميو  15مميون شخص ،وبمغ العدد لعام

حاسوبية متصمة مع بعضيا أسماىا اآلربانت ) (Arpa netكشبكة

( )2001حوالي ( )800مميون شخص ،وبمغ عددىم ألكثر من

تابعة لو ازرة الدفاع األمريكية ألغراض عسكرية منيا دفاعية ومنيا

مميار ونصف مستخدم ما بين عامي ( )2003و(.)2008

تأمين التبادل السريع لممعمومات العسكرية خالل فترة الحرب الباردة
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مع االتحاد السوفييتي ] ،[2ثم تطور استخدام ىذه الشبكة من قبل

عن ىذه المعمومات ومن مصادرىا العديدة ،فيبحث كل طالب عن

المؤسسات والدوائر الحكومية والتجارية والتعميمية مما جعميا شبكة

معمومات محددة ومن مصادر محددة ثم يعرض كل منيم معموماتو

عالمية تستخدم في شتى مجاالت الحياة.

عمى زمالئو اآلخرين.

يعد اإلنترنت أحد التقنيات العممية التي يمكن استخداميا من

تساعد اإلنترنت عمى االتصال بالعالم بأسرع وقت وبأقل

قبل الكثيرين كل في مجالو ،ومن ىؤالء التربويون الذين بدأوا

تكمفة .تساعد اإلنترنت عمى توفير أكثر من طريقة في التدريس ،إذ

باستخدامو في مجال التربية والتعميم ،وىذا االستخدام أدى إلى تطور

أن اإلنترنت بمثابة مكتبة كبيرة تتوفر فييا جميع الكتب والمراجع

كبير وسريع في العممية التعميمية والتعممية ،كما أثر في طريقة أداء

واألبحاث،

كما أنو يوجد في اإلنترنت بعض البرامج التعميمية

المعمم والمتعمم ،ومن أىم المميزات التي شجعت التربويين عمى

باختالف المستويات.
لإلنترنت فوائد كثيرة لعمميتي التربية والتعميم بما يوفره من

استخدام اإلنترنت في عممية التربية والتعميم ما يمي:
الوفرة اليائمة في مصادر المعمومات ،ومن أمثمة ىذه المصادر:

اتصاالت ومعمومات وتحصيل وتفاعل ومحتوى واستراتيجيات وطرق

الدوريات

عرض في مختمف مراحل التعميم ،ولتوضيح دوره اإليجابي والفعال

) ،(Periodicalsالمواقع التعميمية )،(Educational Sites

في التربية والتعميم فإننا سنذكر إيجابيات استخدامو والخدمات

الموسوعات ) ، (Encyclopediasقواعد المعمومات [7] (Data

التعميمية التي يقدميا ،وىذه اإليجابيات والفوائد كثيرة جدا ومنيا ما

).Bases

ذكره كل من ][6؛][10؛].[5

الكتب

اإللكترونية

)Book

،(Electronic

االتصال غير المتزامن :يستطيع الطمبة واألفراد التواصل فيما

 -تغيير نظم وطرق التدريس التقميدية مما يساعد عمى إيجاد فصل

بينيم بشكل غير متزامن ،أي دون حضورىم الشخصي والفردي

مميء بالحيوية والنشاط.

بنفس الوقت ،ويتم ذلك باستخدام البريد اإللكتروني )، (E-mail

 -سيولة تطوير محتوى المنياج ليتالءم مع حاجات الطالب.

البريد الصوتي ).[8]) (Voice-mail

 -سرعة التعميم ،إذ أن الوقت المخصص لمبحث عن موضوع معين

االتصال المتزامن :وىو االتصال الذي يتم في نفس المحظة

باستخدام اإلنترنت يكون أقل مقارنة بالطرق التقميدية.

وذلك بواسطة التخاطب اإللكتروني) ،(Relay-chatالتخاطب

 -الحصول عمى آراء المختصين والباحثين في مختمف المجاالت.

الصوتي (.[7] )Voice-conferencing

 -مساعدة الطمبة عمى بناء عالقات اجتماعية مع شريحة واسعة من

أما عن أىم أسباب ومبررات استخدام اإلنترنت في التعميم فقد

األفراد.

ذكر وليامز] [9أن ىناك أربعة أسباب رئيسية تدفعنا الستخدام

 -تطوير ميارات الطمبة عمى استخدام الحاسوب.

اإلنترنت في التعميم وىي:

 -مساعدة الطمبة عمى تعميم ميارات التفكير وحل المشكالت

اإلنترنت مثال واقعي لمقدرة عمى الحصول عمى المعمومات من

والحوار.

مختمف أنحاء العالم.

 -يجعل من التعميم أكثر متعة مما تزيد من دافعية الطالب نحو

يساعد اإلنترنت عمى التعمم التعاوني التشاركي Cooperative

التعميم والتحصيل.

 : Teachingعند النظر إلى حجم المعمومات اليائمة ومصادرىا

 -يساعد المعمم في أن يقوم بدور جديد في التعميم وىو دور الموجو

المتوفرة عمى اإلنترنت ،فقد يكون من الصعب عمى الطمبة البحث

والمرشد والمنشط وليس دور الممقي فقط.
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_ وفرت قناة لمحوار والتواصل بين اآلباء واألميات وبين المعممين

بالوسائل القديمة ،كما يمكن لممستخدم الحصول عبر ىذه التقنية

والمدرسة فيما يتعمق بالطمبة مما ساىم في تعزيز وتفعيل العممية

عمى معمومات نصية أو سمعية أو مرئية أو رسوم بيانية أو مزيج

التعميمية.

من الصورة والصوت.

_ يزيد من فاعمية التعميم بما يقدمو من أحدث البحوث والصور

وعن تطبيقات الشبكة العنكبوتية في التعميم فيي كما يمي:
 -تساعد في تصميم دروس لمتعمم الذاتي وىذا يزيد من ثقة

واألصوات ولقطات الفيديو,

الطالب بنفسو.

_ يساعد في التعميم الذاتي والتعميم المستمر والتعمم التشاركي.

 -تساعد في الحصول عمى العديد من المعمومات المطموبة

وىناك الكثير من الخدمات والوسائل التعميمية التي يقدميا

من العديد من المواقع.

اإلنترنت وتطبيقاتو في مجال التعميم ،ومن أىميا :البريد اإللكتروني
)  ،) Electronic Mailالقوائم البريدية ) ،(Mailing Listنظام
مجموعات األخبار)  ،(News groupsالشبكة العنكبوتية

 تساعد في تصميم دروس لمتعمم التعاوني وىذا يعمم الطالبميارات الحوار والنقاش.

(

 -تساعد في تنمية ميارات متنوعة لدى الطالب مثل الرسم أو

)  ،World Wide Web, WWWوبما أن ىذا البحث يتناول

الفن أو الميارات الرياضية.

تقييم مواقع الشبكة العنكبوتية ،فسنتناول أىم تطبيقاتو التعميمية.
تطبيقات الشبكة العنكبوتية ( )wwwويطمق عمييا اختصا ار

 -وضع المناىج المدرسية عمى الشبكة وتقديميا شرح لمواضيع

الويب  :Webالشبكة العنكبوتية ىي مركز معمومات منتشر عالميا

معينة من المنياج يسيل عمى الطالب وولي أمره الدخول

لوثائق متصمة ببعضيا بواسطة ما يسمى ) ( Hypertext Links

لتمك الصفحات من المنزل].[14

وكل وثيقة منيا تسمى صفحة ) (Home Pageوتحتوي ىذه

بينما استعرضنا إيجابيات وفوائد استخدام اإلنترنت في التعميم،

الصفحة عمى خاصية الربط ( (Hypertextبعدد من الصفحات

فإن اإلنترنت وكغيره من الوسائل لو بعض العوائق والمحاذير التي

األخرى التي تكون عادة عمى شكل جمل مضاءة أو صور أو

تقف أمام استخدامو ،ولعمنا نستعرض بعضا منيا كما أوردىا كل من

أشكال أو رموز ،وعند اختيار إحدى نقاط الربط ) (Linksعن

] [7و].[15

طريق النقر عمييا بالفأرة فإنيا تقوم فو ار بنقل الصفحة المطموبة
وعرضيا عمى الشاشة].[10

التكمفة المالية :إن مرحمة التأسيس لتوفير خدمة اإلنترنت ىي
مرحمة مكمفة مادية ،األمر الذي يعيق بعض الدول من توفير ىذه

تعتبر الويب الشبكة األغنى بالمعمومات والمعارف ،فيي تحتوي

الخدمة في مدارسيا وجامعاتيا.

عمى صفحات من المعمومات اليائمة التي تغطي مجاالت واسعة

المشكالت الفنية :لعمو من المعموم أن شبكة اإلنترنت متصمة

مرتبطة بالجامعات ودور النشر والمكتبات والشركات الكبرى

بشكل مباشر مع األقمار الصناعية وعبر خطوط اليواتف ،وقد ينتج

وغيرىا] ،[12ويختار المستخدم بداية الموضوع العام الذي يبحث فيو

عن ىذا بعض المشكالت الفنية من انقطاع لمخدمة أو ضعف فييا

من الئحة االختيارات ،ثم ينتقل من خالل الوصالت العنكبوتية إلى

وغيره من المشكالت الفنية المشابية.

معمومات أكثر دقة ،وكما يشير نصر] ،[13فإن ىذه الشبكة

عزوف بعض المعممين من استخدام اإلنترنت في التعميم،

العنكبوتية تعد من أكثر التقنيات التي عرفيا اإلنترنت إبداعا وابتكارا،

فاالتجاىات السمبية لمبعض منيم نحو استخدامو ،وقناعاتيم الرافضة

إذ يجعل الحصول عمى الخدمات أكثر سيولة ومرونة مقارنة

ليذه التقنية تشكل عائقا أمام انتشارىا في المدارس.
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المغة :إن قدرة الباحث عمى االستفادة من المعمومات الموجودة في

وتقدم العون لو في الحصول عمى المعمومات المطموبة والتي يحتاج

اإلنترنت والمكتوبة بمغة غير لغتو قد تشكل عائقا أمامو.

إلييا في تدريسو ىؤالء األطفال ،وتوفير فرص االطالع لو عمى

كثرة أدوات( مراكز) البحث :إن كثرة مراكز البحث الموجودة عمى

الخب ارت العممية والعممية في مجال تدريسيم وتشخيصيم وبناء

الشبكة تعد أحد أىم العوائق التي تقف أمام الباحثين.

الخطط التربوية والتعميمية وصياغة األىداف السموكية ،كما أن

الدقة العممية والموضوعية :ليس كل ما ينشر عمى الشبكة صحيح

اإلنترنت يعرف المعمم بالعديد من األنشطة التعميمية ودوره فييا مثل:

من الناحية العممية ،فعمى الباحث أن يعرف المواقع التي تقدم

األلعاب التربوية ،الرحالت الميدانية ،أسموب حل المشكالت،

المعمومات الصحيحة وأن يعرف كيف يحصل عمييا.

العروض العممية والعممية ،أسموب تمثيل الدور ،أسموب االستكشاف،

استخدام اإلنترنت في تعميم ذوي االحتياجات الخاصة:

المناقشة والحوار ،وبحسب ستيفن ] [17فإن اإلنترنت يفيد األطفال

إن ىناك تزايدا مستم ار في استخدام تطبيقات اإلنترنت في

المعاقين عقميا في توفير الدعم الدراسي ليم واألسري واالجتماعي

التربية والتعميم بشكل عام وفي تعميم األطفال ذوي االحتياجات

والعاطفي ،فيو يوفر فرصا لمتفاعل االجتماعي بينيم وبين ذوييم

الخاصة بشكل خاص ،فاستخدامو أصبح يشكل جزءا أساسيا في

وأصدقائيم وأقربائيم ،كما يساعد اآلباء في تعمم الكثير عن اإلعاقة

تعميم ذوي االحتياجات الخاصة وليس مجرد إضافة شكمية خارجة

وخصائصيا والمؤسسات التي ترعى أطفاليم المعاقين ،وما ىي

عن الفائدة الحقيقة ،إذ تم االستفادة منو في تطوير أساليب تدريسيم

الموارد المتاحة لخدمة أبنائيم ،والبرامج التربوية والعالجية التي تمبي

وتعميميم ،وطرق قياسيم وتشخيصيم ،وتطبيق الخطة التربوية

احتياجات أبنائيم ،إنو يوجد العديد من مواقع اإلنترنت التي تقدم

والتعميمية الفردية معيم ،والمساىمة في إجراءات دمجيم في المجتمع

المساعدة في عالج المشكالت السموكية لمطمبة المعاقين عقميا،

المحمي والمدرسي ،فاإلنترنت ساىم في إنشاء سياق تعميمي جديد

وتمكنيم من التكيف االجتماعي مع البيئة المحيطة بيم ،وتساىم

واعادة تعريف مجتمع التعميم ومصادره ،ومن ثم فقد كان ال بد من

بعض ىذه المواقع في إعداد الفرد المعاق عقميا مينيا وقد تساعده

تفعيل دور معمم التربية الخاصة واعداده اإلعداد المناسب ليتكيف

في توفير فرص عمل لو.

مع ىذا السياق التعميمي الجديد وىذا الدور الجديد المناط بو كمعمم،

ويقدم اإلنترنت عددا من الخدمات لممعاقين سمعيا وذوي

فمعمم التربية الخاصة يحتاج إلى أكثر من مجرد الوعي بجياز

االضطرابات في النطق والمغة ،فكما يشير عادل عبداهلل ] [18يوفر

الحاسوب وخدمة اإلنترنت إلى أن يكون قاد ار عمى تقييم ذلك الجياز

اإلنترنت فرص التواصل ليم مع بعضيم البعض ومع األفراد

وتمك الخدمة من ناحية مدى االستفادة منيا في تعميم وتدريب وتأىيل

العاديين ،كما يساعدىم في المشاركة باألنشطة االجتماعية،

ذوي االحتياجات الخاصة.

والتواصل مع المجموعات والحوار معيم في مواضيع متنوعة،

يمبي اإلنترنت الحاجات التربوية واليومية لمطمبة ذوي

ويساىم في تطوير بعض القدرات المعرفية لدييم كالقدرة عمى حل

االحتياجات الخاصة ،فيو من جية يساىم في تحسين وتطوير

المشكالت ،التفكير المرن ،كما انو يساعد في تعميم الطمبة الصم

تعمميا بشكل فعال ومالحظ ،وىو من جية أخرى يساعد ىذه الفئة

المواد األكاديمية المختمفة داخل القاعات الصفية وخارجيا وذلك

من الطمبة عمى تحقيق حياة مستقمة ومنتجة ،ففي مجال االستفادة

بخمق خبرات تعمم عممية واقعية ،كما أنو يمكن الطفل األصم من

من اإلنترنت في تعميم األطفال المعاقين عقميا ،ذكر سنيك جاس

تعمم القراءة والحساب ومفاىيم العموم وغيرىا من المواد الدراسية.

] [16أن إلنترنت يساعد المعممين في تطوير طرق تدريس مختمفة،
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لقد شكل اإلنترنت بالنسبة لذوي اإلعاقة البصرية وسيمة ميمة

البرامج بأنيا تنتقل من الميارات األسيل بالنسبة لمطالب إلى الميارة

في تعميميم وتواصميم ،فقد مكن اإلنترنت بحسب رأي السممان،

األصعب ،وتعمل عمى تصحيح خطأ الطالب بشكل مباشر حتى

الخميفة ] [1المعوقين بصريا من تعمم القراءة وذلك من خالل برامج

تزيد من فاعمية التعميم ،ويراعي البعض منيا الفروق في الميول

خاصة تمكن المعاق بصريا من الدخول إلى النصوص التي يريدىا

القرائية والقدرات الفردية.

وحفظيا في جياز الحاسب ومن ثم تعمم قراءتيا ،وقد سميت ىذه

.3الدراسات السابقة

الب ارمج بالمتصفحات الصوتية ) (Voice Browsersوتتيح ىذه

درس  [21] Fordفعالية مواقع الكميات الجامعية عمى

المتصفحات لممعاق بصريا قراءة النصوص بصوت مرتفع والتمييز

اإلنترنت من وجية نظر طمبة الكميات الجامعية  .وقد وجد الباحث

بين الصور واأللوان وتعديل محتويات ىذه النصوص كل بحسب

أن الطالب يميمون إلى المواقع التي تستخدم وسائل االيضاح،

حاجتو ،وتقدم بعض مواقع اإلنترنت لألفراد المكفوفين حموال عممية

والوسائط المتعددة ،كما أنيم يميمون إلى المواقع التي تمبي حاجاتيم

لمصعوبات التي يواجيونيا في التعرف والتنقل مما تجعل حياتيم

األكاديمية.

أسيل وتواصميم أكثر إنتاجية ،كما ،ىا توفر ليم معمومات ميمة

وفي دراسة أعدتيا الطالل ] [22عن واقع استخدام معممي

عن ميارات التواصل مع اآلخر ومعمومات مرتبط بعضيا بالتييئة

ومعممات معاىد وبرامج التربية الفكرية لإلنترنت ومدى استفادتيم منو

المينية ليم وفرص العمل المتاحة ليم في السوق.

في تطوير كفاياتيم المينية في مدينة الرياض ،شممت عينة الدراسة

أما عن استخدام اإلنترنت مع الطمبة ذوي صعوبات التعمم

 779معمما ومعممة من معاىد التربية الفكرية ،أوضحت النتائج أن

فيمكن استخدام بعض المواقع في التشخيص كتشخيص صعوبات

من أبرز المعوقات التي تحول دون استفادة المعممين من المواقع

القراءة والكتابة والحساب وتحديد مستوى الطالب ،وتقدم بعض ىذه

التي تقدم خدمات التربية الخاصة عمى اإلنترنت ىي حاجز المغة،

المواقع البرامج العالجية لتمك الصعوبات ،وتفيد البعض منيا الطمبة

نقص الخدمات التي تقدميا تمك المواقع ،عدم وجود دليل وقوائم

بزيادة حصيمتيم المغوية ،وتوفير فرص لمتعمم التشاركي التعاوني

لمواقع التربية الخاصة ذات العالقة بالمجاالت التعميمية في فمجال

الذي يسمح ليم بالتعبير عن أنفسيم وامكانياتيم وقدراتيم]،[19

التربية الخاصة بشكل عام ومجال اإلعاقة العقمية بشكل خاص،

وىناك بعض البرامج التعميمية التي تقدم ليذه الفئة من الطمبة عبر

وقمة الحوافز المالية والمعنوية التي تقدميا ىذه المواقع.

مواقع اإلنترنت والتي تساعدىم في تشكيل توجيات إيجابية نحو

وفي دراسة حول معايير تقييم مصادر المعمومات المرجعية

التحصيل وتقمل من إحباطيم وفرص فشميم ،كما أنيا تزيد من

المتاحة عمى اإلنترنت اقترح

النجار] [23أربع فئات رئيسة من

دافعيتيم نحو الدراسة والتعمم ] ،[20وقد أوضحت ليرنر ] [19أن

المعايير ،الفئة األولى :المالمح الفنية ،والفئة الثانية :تحميل

ىناك تنوعا في طبيعة الخدمات التي يقدنيا اإلنترنت في تعميم ذوي

المحتوى ,والفئة الثالثة :مالمح الوسائط المتعددة والفئة الرابعة:

صعوبات التعمم ،فيناك مواد قراءة إلكترونية ،وىناك قصص

واجية المستفيد.

ومجالت قراءة إلكترونية ،وأفالم صامتة وأفالم ناطقة ،وىناك

ودرست عمر] [24كيفية االستفادة من االنترنت في إدارة

شفافيات وشرائح ،ومواد تساعد عمى القراءة والكتابة والحساب،

مؤسسات التعميم العالي ،ومدى الحاجة إلى تفعيل استخدامات

وأخرى تساعد عمى الفيم واالستيعاب ،ومواد تساعد عمى تطوير

االنترنت ومعوقات االستخدام الفعال لو في الجامعات الحكومية

السرعة في القراءة ومعالجة عيوب النطق والكالم ،وتتصف ىذه

السعودية ،وقد أجرت الدراسة عمى عينة مكونة من ( )411من
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الذكور و( )428من اإلناث .وتوصمت الدراسة إلى أن أىم معوقات

وفي دراسة قام بيا أبيمبي و باسكو ] [29بعنوان االستخدام

استخدام اإلنترنت ىي قمة متابعة المواقع لمتطور العممي ،وضعف

األكاديمي لإلنترنت في أستراليا ,وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرف

الدعم التقني والفني ،وقمة التدريب عمى استخدامو.

عمى معوقات استخدام أساتذة جامعة كانب ار األسترالية لإلنترنت,

وأجرت حسن ] [25دراسة بعنوان تقييم مصادر المعمومات

وطبقت الدراسة عمى  217أستاذ جامعي  .حيث أشارت النتائج إلى

اإللكترونية المتاحة عمى شبكة اإلنترنت واألقراص المدمجة"-.

عدم وجود طرق لمربط مع المواقع األخرى مثل المكتبات أو مراكز

االتجاىات الحديثة في المكتبات والمعمومات .وىدفت الباحثة إلى

البحث العممية ،كما أنيا ال توفر إمكانية التفاعل الجمعي

تقييم مصادر المعمومات االلكترونية المتاحة في مواقع اإلنترنت

لممتصفحين .ووجود معمومات غير موثقة عمميا.

واألقراص المدمجة ,وقد توصمت الباحثة إلى أن أىم المعايير لتقييم

ودرس أواكي ] [30التعاون االتصالي لغرض الكتابة والتأليف

مواقع اإلنترنت ىي :المسئولية ،المجال ،القدرة االسترجاعية ،دعم

التعاوني عبر اإلنترنت ،وقد تكونت عينة الدراسة من فريقين أحدىما

المستفيد ،المعمومات ،الجوانب الشكمية ،التكاليف والمتطمبات المالية.

من جامعة ىاواي واآلخر من جامع نانزان اليابانية .وقد اىتمت

وفي دراسة زومالت ] [26بعنوان اإلنترنت والخدمات المرجعية،

الدراسة بمعرفة العوامل التي تؤثر عمى التأليف التعاوني عبر

استخدم الباحث اختبار ( " )A real-Word Testاختبار المفردة

اإلنترنت ومعيقات استخدام اإلنترنت في ىذا المشروع  .وقد خمصت

الحقيقية" لتقييم مدى االستفادة من اإلنترنت وتوصل الباحث إلى

الدراسة إلى أن أىم المعيقات ىي  :نقص وسائل التواصل التفاعمية

ثالثة معايير لتقييم مواقع اإلنترنت ىي :العمق والصدق والبقاء.

ونقص الوسائط المتعددة ،وضعف التواصل مع إدارة الموقع

وأجرى اكابون ] [27دراسة الشتقاق معايير تقييم مواقع
اإلنترنت توصل إلى المعايير الخمسة التالية :مدى الثقة في المؤلف

والمؤلفين والمستشارين فيو ،والمتصفحين المستفيدين من الموقع.
 -التعميق عمى الدراسات السابقة:

والناشر  ،المسئولية الفكرية ،الموضوعية ،حداثة الصفحة ،سيولة
الوصول إلى الموقع.

أشارت الدراسات السابقة بوضوح إلى ضرورة تقييم مواقع
اإلنترنت ،وأن ىناك تباين في قيمة المعمومات ،والخدمة التي تقدميا

وقام بورتر ] [28بدراسة حول مستوى استخدام اإلنترنت من

تمك المواقع في المواضيع مختمفة ،وطريقة تصفح تمك المواقع.

قبل أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات ،حيث درس الباحث

وبالتالي فقد ركزت تمك الدراسات عمى اشتقاق معايير لتقييم مواقع

العالقة بين مستوى استخدام اإلنترنت والتدريب والمكافآت التي تقدم

اإلنترنت من أجل خدمة المستفيدين من تمك المواقع.

ليم جراء استخدام اإلنترنت .طبق الباحث أداة الدراسة عمى 203س
من أعضاء ىيئة التدريس في الجامعة ،وتوصمت الدراسة إلى وجود

.4الطريقة واالجراءات
أوال :عينة الدراسة:

عالقة ايجابية بين التدريب عمى استخدام اإلنترنت والمكافآت التي

تم تقييم ثالثة وأربعين موقعا من مواقع اإلنترنت التي تقدم

تقدم ألعضاء ىيئة التدريس ،كما توصمت الدراسة إلى وجود عدد

خدمات التربية الخاصة  ،وقد تم اختيار المواقع من خالل محرك

من المعيقات التي تمنع أعضاء ىيئة التدريس من االستفادة من

البحث جوجل حيث تم اختيار أول مئة نتيجة ثم حذفت النتائج

مواقع اإلنترنت ،وتمثمت ىذه المعيقات في قمة التدريب ،ونقص

المتكررة ،وبعد ذلك تم توزيع المواقع عمى المقيمين عشوائياً من

الخبرة ،وصعوبة التصفح ليذه المواقع ،وأن ىذه المواقع ال تقدم

أجل التقييم .وكان توزيع المواقع كما يمي:

حوافز لتصفحيا.

 - 4توزيع المواقع حسب فئة التربية الخاصة .
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ب .المقيمين :

جدول 1
توزيع المواقع حسب فئة التربية الخاصة
الفئة

ستشارك في عممية التقييم ثالثة وأربعون طالبا من طالب
التربية الخاصة في كمية التربية في جامعة الممك عبد العزيز .حيث

النسبة

النسبة

التكرار

المئوية

التراكمية

جسمية وحركية

3

7.0

7.0

إعاقة عقمية

2

4.7

11.6

تدخل مبكر

1

2.3

14.0

\موىبة

4

9.3

23.3

توحد

6

14.0

37.2

إعاقة سمعية واضطرابات النطق

5

11.6

48.8

الجزء الثاني فقرات االستبيان .الذي تضمن  73فقرة  ،غطت خمسة

إعاقة بصرية

6

14.0

62.8

أبعاد ىي  :البعد األول  :اإلخراج والتنسيق الفني وتضمن سبع

فئات متعددة

16

37.2

100.0

Total

43

100.0

فقرات  ،والبعد الثاني  :المحتوى وتضمن أربع عشرة فقرة  ،والبعد

ج .منهجية الدراسة:
تم تصميم استبانة تقييم لممواقع اشتممت عمى جزأين .الجزء
المقيٍم ،وشمل
األول :استخدم لجمع المعمومات عن الموقع والطالب ُ

الثالث  :التواصل مع المتصفحين وتضمن ثماني فقرات  ،والبعد

 -2توزيع المواقع حسب الجية التي تممك الموقع:

الرابع  :المشاركون وتضمن أربع فقرات ,والبعد الخامس :سيولة
الوصول إلى الموقع  :تضمن ثالث فقرات .والدرجة الكمية عمى

جدول 2
توزيع المواقع حسب الجية التي تممك الموقع
الجية المالكة لمموقع

تم توزيع المواقع عمى الطالب عشوائياً.

المقياس تسوي (.)485=5*73

التكرار

النسبة

السبة التراكمية

حكومي

9

20.9

20.9

أىمي

1

2.3

23.3

تطوعي

صدق المحكمين :تم عرض األداة عمى عشرة محكمين من حممة

28

65.1

88.4

شخصي

الدكتوراه في قسم تقنيات التربية والتعميم وقسم التربية الخاصة في

5

11.6

100

الكمي

كمية التربية في جامعة الممك عبد العزيز ،وكان متوسط االتفاق عمى

43

100

د .صدق وثبات المقياس:
وقد حسبت دالالت الصدق والثبات لألداة كما يمي .

فقرات االختبار  .8.5وتم حسابو من خالل معادلة كرمباخ ألفا حيث
كانت القيمة  08882وىذه القيم مقبولة ألغراض البحث.
الصدق الداخمي :وذلك من خالل حساب معامل ارتباط سبيرمان بين
الدرجة عمى أبعاد االستبيان والدرجة الكمية كما في الجدول رقم(.)7
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جدول 3
معامل ارتباط سبيرمان بين الدرجة عمى األبعاد والدرجة الكمية
البعد االول :
االخراج

البعد

االخراج والتنسيق

البعد الثاني :
المحتوى

البعد الثالث:
التواصل مع الزوار

البعد الرابع :
المشاركون

البعد الثاني :

التواصل مع

المحتوى

والتنسيق
البعد االول :

البعد الثالث:
الزوار

البعد الرابع :
المشاركون

البعد الخامس:
الدرجة الكمية

سيولة الوصول
لمموقع

معامل االرتباط

1

)*(.375

)*(.385

0.128

)**(.447

)**( .561

مستوى الداللة

.

0.013

0.011

0.412

0.003

0

العدد

43

43

43

43

43

43

معامل االرتباط

)*(.375

1

)**(.506

)**(.438

)*(.349

)**( .797

مستوى الداللة

0.013

.

0.001

0.003

0.022

0

العدد

43

43

43

43

43

43

معامل االرتباط

)*(.385

)**(.506

1

)**(.610

)**(.457

)**( .860

مستوى الداللة

0.011

0.001

.

0

0.002

0

العدد

43

43

43

43

43

43

معامل االرتباط

0.128

)**(.438

)**(.610

1

0.286

)**( .688

مستوى الداللة

0.412

0.003

0

.

0.063

0

العدد

43

43

43

43

43

43

البعد الخامس:
معامل االرتباط

سيولة الوصول

)**(.447

)**(.457

)*(.349

0.286

)**( .579

1

لمموقع

الدرجة الكمية

مستوى الداللة

0.003

0.022

0.002

0.063

.

0

العدد

43

43

43

43

43

43

معامل االرتباط

)**(.561

)**(.797

)**(.860

)**(.688

)**(.579

1

مستوى الداللة
العدد

0

0

0

0

0

.

43

43

43

43

43

43

*دال عند مستوى 0.05
** دال عند مستوى 0.04

يوضح الجدول رقم ( )7أن معظم معامالت االرتباط دالة إحصائيا.

وتم حسب معامل الثبات بطريقتين األولى  :من خالل معادلة
كرومباخ ألفا وكانت تساوي(  ،)0.907والثانية من خالل الطريقة
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النصفية حيث حسب معامل جوتمان وكان يساوي ( .)0.390وىذه
معامالت ثبات مقبولة لغاية ىذه الدراسة.

لإلجابة عمى السؤال االول :ما ىو تقييم مواقع اإلنترنت التي
تقدم خدمات التربية الخاصة ؟تم حساب المتوسط الكمي لألداء عمى
االستبيان.

 .5نتائج الدراسة

جدول 4
متوسط تقييم المواقع حسب فئة اإلعاقة
فئة اإلعاقة

العدد

المتوسط

الدرجة القصوى

الدرجة الدنيا

الخطأ المعياري

جسمية وحركية

3

122.

140.00

104.00

10.39

18.00

اعاقة عقمية

2

163.

164.00

162.00

1.

1.41

تدخل مبكر

1

137.

137.00

137.00

.

.

موىبة

4

119.

147.00

106.00

9.44

18.88

توحد

6

119.83

151.00

96.00

8.77

21.49

اعاقة سمعية واضطرابات النطق

5

129.4

144.00

95.00

9.15

20.47

اعاقة بصرية

6

133.83

162.00

95.00

9.91

24.29

فئات متعددة

16

133.06

156.00

103.00

4.21

16.84

المتوسط الكمي

43

130.30

164.00

95.00

3.03

19.92

يشير الجدول رقم ( )1إلى أن المتوسط الكمي لألداء عمى

جدول 6

االستبيان يساوي  470وبانحراف معياري يساوي  49.9وبناء عمى

ترتيب المواقع حسب تقديرىا

ذلك تم تصنيف تقييم المواقع كما في الجدول رقم (.)5
جدول 5
تصنيف تقييم المواقع
التصنيف

الدرجة

ممتازة

> 415

جيد جدا

 415إلى411

جيد

 421إلى 411

مقبول

 441إلى 425

ضعيف

<425

وبناء عمى الجدول السابق تم ترتيب المواقع حسب التقدير الذي
ً
حصمت عميو كما في الجدول رقم ()1

االنحراف المعياري

الفئة

المتوسط

التقدير

موىبة

119

مقبول

توحد

119.8

مقبول

جسمية

122

مقبول

بصرية

128.2

جيد

سمعية ونطق

129.4

جيد

متعددة

133.0

جيد

تدخل

137

جيد

عقمية

163

جيد جدا

لإلجابة عمى السؤال الثاني :ىل ىناك فرق في تقييم مواقع اإلنترنت
تبعا لمتغير أبعاد المقياس .0.05<P
تم حساب متوسطات األداء عمى المقياس تبعا ألبعاد المقياس كما
في الجدول رقم ()3
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جدول 7
متوسطات االداء المقياس تبعا ألبعاد المقياس
الدرجة

البعد

العدد

البعد الخامس :سيولة الوصول لمموقع

43

17

البعد الرابع  :المشاركون

43

20

4

البعد األول :اإلخراج والتنسيق

43

35

17

26.39

البعد الثالث :التواصل مع الزوار

43

39

14

27.55

6.77

البعد الثاني  :المحتوى

43

67

30

51.16

9.36

)Valid N (list wise

43

القصوى

الدرجة الدنيا

المتوسط

االنحراف المعياري

7

11.88

2.28

13.30

3.88
4.28

ولمعرفة إذا ما كان الفرق بين المتوسطات دال إحصائيا تم حساب تحميل التباين األحادي  ANOVAكما في الجدول رقم ()8
جدول 8
تحميل التباين األحادي لتقييم المواقع عمى أبعاد المقياس
مجموع
المربعات

درجات الحرية

مربع المتوسطات

ف

البعد الخامس  :سيولة الوصول

بين المجموعات

175.66

29

6.05

1.84

لمموقع

داخل المجموعات

42.75

13

3.28

الكمي

218.41

42

بين المجموعات

541.32

29

18.66

داخل المجموعات

93.75

13

7.21

الكمي

635.07

42

بين المجموعات

1733.18

29

59.76

داخل المجموعات

193.41

13

14.87

الكمي

1926.60

42

بين المجموعات

3491.11

29

120.38

داخل المجموعات

192.75

13

14.82

الكمي

3683.86

42

بين المجموعات

666.62

29

22.98

داخل المجموعات

103.67

13

7.97

الكمي

770.27

42

البعد الرابع  :المشاركون

البعد الثالث  :التواصل مع الزوار

البعد الثاني :المحتوى

البعد األول :اإلخراج والتنسيق

*دال إحصائيا 0.05<P
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2.58

4.01

8.11

2.88

مستوى الداللة
.
.122

*.037

*.005

*.000

*.024
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وتشير النتائج في الجدول رقم ( )8إلى أن قيم ( ف ) دالة

ولمعرفة إذا ما كانت الفروق في المتوسطات األداء عمى

إحصائية لكل من األبعاد :األول ( التنسيق واإلخراج ) والثاني (

االستبيان تبعا لمتغير فئة اإلعاقة دالة إحصائيا تم إجراء تحميل

المحتوى ) والثالث ( التواصل مع الزوار ) والرابع (المشاركون) ،أما

التباين األحادي  ANOVAكما في الجدول رقم (.)9

البعد الخامس (سيولة الوصول لمموقع) فمم يكن داالً إحصائيا عند
.0.05<P
لإلجابة عمى السؤال الثالث :ىل ىناك فرق بين تقييم مواقع
اإلنترنت التي تقدم خدمات التربية الخاصة تبعا لمتغير فئة التربية
الخاصة  ،تم حساب متوسطات تقييم األفراد فكانت النتائج كما في
الجدول رقم ( )1المذكور سابقا.
جدول 9
تحميل التباين االحادي لمتوسطات االداء عمى االستبيان تبعا لمتغير فئة اإلعاقة
مستوى الداللة

ف

متوسط المربعات

درجة الحرية

مجموع المربعات

.215

1.456

537.03

7

3759.26

بين المجموعات

368.96

35

12913.80

داخل المجموعات

42

16673.07

الكمي

يشير الجدول رقم ( )9ان قيمة ف  4.151وىي غير دالة
إحصائيا عند ألفا اقل من 0.05

يظير الجدول رقم ( )40وجود فرق في متوسطات تقييم مواقع
اإلنترنت تبعا لمتغير الجية التي تممك الموقع .ولمعرفة اذا ما كانت

ولإلجابة عمى السؤال الرابع  :ىل ىناك فرق في تقييم مواقعا
إلنترنت التي تقدم خدمات التربية الخاصة تبعا لمتغير الجية التي

الفروق دالة احصائية تم اجراء اختبار ( ت ) وكانت النتائج كما في
الجدول رقم ()44

تممك الموقع عند 0.05<P؟

جدول 11

تم حساب متوسطات األداء عمى االستبيان بناء عمى الجية

قيمة ت لمتوسطات االداء عمى االستبيان تبعا لمتغير الجية التي

التي تممك الموقع كما يظير في الجدول رقم (.)40

تممك الموقع

جدول 11
متوسط األداء بناء عمى الجية التي تممك الموقع

الجية التي
تممك الموقع

الجية التي تممك
الموقع س

المتوسط

العدد

االنحراف المعياري

حكومي

127.66

9

22.37

أىمي

106.

1

00.00

تطوعي

131.46

28

19.30

شخصي

133.4

5

21.57

الكمي

130.30

43

19.92

مستوى

انحراف

ت

درجة الحرية

الداللة

المتوسطات

18.57

42

*0.000

2.67

*دال احصائيا 0.05<P
يشير الجدول السابق رقم ( )44إلى أن الفرق دال إحصائيا
عند قيمة ألفا أقل من  0805وبناء ولذا يكون تقييم الجيات المالكة
لممواقع التي تقدم خدمات التربية الخاصة مرتبة كما يمي:
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( -4المواقع الشخصية  -2 ,المواقع التطوعية -7,المواقع
الحكومية-1 ،المواقع األىمية ).

إن التنسيق واإلخراج الجيد يساعد عمى التعمم الذاتي ،وىذا
يعني عدم مساعدة اآلخرين لمباحث في بحثو؛ أي توفير الوقت
والجيد والمال وامكانية استخدام الحاسب واإلنترنت في المكان

 .6مناقشة النتائج
في مناقشة اإلجابة عمى السؤال األول :ما ىو تقييم مواقع

والزمان الذي يريد .كما أن لمصورة واإلخراج الجيد دو اًر ىاما في

اإلنترنت التي تقدم خدمات التربية الخاصة ؟ أشارت النتائج أن

جذب المتصفحين لإلنترنت وغيره من وسائل اإلعالم والتعمم .وىذا

متوسط درجة تقييم المواقع  475وىي قيمة متوسطة ،ويعزو الباحثان

يتفق مع حسن ] [25والنجار ].[23

ذلك إلى أن ىناك اىتماماً متزايداً في تصميم مواقع اإلنترنت في

كما أوضحت النتائج أن مزايا االنترنت ىو المحتوى ،وبحسب

الوطن العربي يتماشى مع االىتمام العالمي بيا .لكن ىذا االىتمام لم

رأي الباحثان فإن المحتوى الجيد يعني وجود معمومات ذات نوعية

ينعكس عمى تميز مواقع اإلنترنت بشكل كبير ،كون خدمات التربية

جيدة وموثقة عممية ،وذا مطمب لممتصفحين وبالتالي تزداد قناعتيم

الخاصة ومواقع اإلنترنت التي ترتبط بيا مجرد خدمات رعائية،

في الموقع بازدياد ثقتيم بالمحتوى ،كما أن المحتوى الجيد لمموقع

ويحتاج القائمون عمى المواقع إلى فنيين مختصين لمساعدتيم في

يعني توفير وقت البحث العممي  ،ويؤدي الى تحسين جودتو وزيادة

حل المشاكل الفنية والتقنية المرتبطة باإلنترنت ،ولكن معظم القائمين

متعتو وكفاءتو فال يشعر المتصفح باإلحباط والممل لعدم حصولو

عمييا غير مختصين وبالتالي ال تتطور ىذه المواقع كي تكون رائدة

عمى ما يريد من معمومات أو بسبب استيالكو الكثير من وقت

ومتميزة تنال رضا المتصفحين ليا .وقد نجد أيضا أن بعض القائمين

البحث .وىذه النتيجة تتفق مع دراسة كل من ابيمبي ][29

عمى ىذه المواقع غير مختصين في مجال التربية الخاصة ،وىذا

وزومالت ] [26والنجار ] [23وفورد ].[21

يؤدي إلى عدم متابعة ىذه المواقع ألىم وأبرز التطورات العممية في

أما في بعد التواصل مع المتصفحين فإن سيولة التواصل معيم

التربية الخاصة مما يساىم في تقميل أعداد المتصفحين ،وتقميل نسبة

يزيد من فرص التعاون بين المتصفحين ويساىم في تبادل الخبرات

الرضا عنيا وىذه النتيجة تتفق مع كل من بورتر ] ،[28عمر

والمعمومات والتجارب الشخصية وىذا بدوره يرفع من أىمية المواقع

] ،[24النجار] .[23وقد يؤثر قمة الدعم المالي ليذه المواقع في

بالنسبة لممتصفحين ،كما أن سيولة التواصل بين المتصفحين يساعد

نتيجة ىذا السؤال إذ أن مواكبة التطور وبناء ىذه المواقع وتجميل

في إقامة ورش عمل باستخدام االنترنت وىي مفيد جدا ليم ،ومن

صورتيا وتفعيل خدماتيا تحتاج إلى دعم مالي مستمر ،وىذا يتفق

المزايا أيضا أنيا تساعد في الحصول عمى المعارف بأسيل وأسرع

مع دراسة حسن ] [25والطالل ].[22

الطرق وبأقل تكمفة مالية ،وىذه النتيجة فقد تتفق مع أوكي ]،[30

في اإلجابة عمى السؤال الثاني :ىل ىناك فرق في تقييم مواقع

أبيمبي و باسكو ] [29وكابون ] ،[27والنجار].[23
في مناقشة اإلجابة عمى السؤال الثالث :ىل ىناك فرق بين

اإلنترنت تبعاً لمتغير أبعاد المقياس .0.05<P
أشارت النتائج إلى أن قيم (ف) دالة إحصائية لكل من األبعاد:

تقييم مواقع اإلنترنت التي تقدم خدمات التربية الخاصة تبعا لمتغير

األول( التنسيق واإلخراج ) والثاني (المحتوى) والثالث( التواصل مع

فئة التربية الخاصة؟
أشارت النتائج أنيال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات

الزوار ) والرابع( المشاركون ) ،أما البعد الخامس ( سيولة الوصول
لمموقع ) فمم يكن داال إحصائياً عند .0.05<P

درجات تقييم المواقع تبعا لمتغير فئة اإلعاقة ،ويعزو الباحثان ذلك
إلى أن مواقع التربية الخاصة العربية متشابية في المحتوى
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واإلخراج ،وأن معظميا تقدم نفس الخدمات إذ ال يوجد مواقع تتبع

وتقديم األفضل  ،وىذا الدافع قد ال يوجد عند أصحاب المواقع

عمى سبيل المثال لمؤسسة أو جية تقدم لمموقع دعما ماليا كبي ار يتيح

األخرى.

لو تقديم خدمات تميزه عن غيره  ،وأنو ال يوجد موقع يتبع لجية

أما النتيجة التي تتحدث عن المواقع التطوعية فيرى الباحثان أن

أكاديمية مرموقة كالجامعات تقدم دعما عمميا لمموقع تميزه عن غيره

ىذا المستوى من التقييم ليذه المواقع عائد إلى أن العاممين فييا

وبالتالي فإن جميع ىذه المواقع تتطور بالمستوى والطريقة نفسيا.

يممكون حوافز ذاتية لمعمل الدؤوب عمى تطوير المواقع التي يعممون

ويمكن ترتيب المواقع تنازلياً من األفضل إلى األقل بناء عمى

فييا ،فقد يقومون بعمل شبكات تواصل بينيم لتبادل وجيات النظر

التقييم كما يمي ( :مواقع اإلعاقة العقمية  ،ثم مواقع التدخل المبكر،

واآلراء فيما يخدم تطوير مواقعيم ،وقد يحصمون عمى دعم مالي

ثم مواقع اإلعاقة البصرية ،ثم المواقع التي تتحدث عن جميع

خارجي عمى شكل تبرعات تثري تجربتيم في تطوير المواقع

الفئات ،ثم مواقع اإلعاقة السمعية ،ثم المواقع التي تتحدث عن

وتحديثيا.

اإلعاقة الحركية ،ثم المواقع التي تتحدث عن التوحد ،ثم مواقع

أما النتيجة المتعمقة بالمواقع الحكومية واألىمية فقد يفسرىا أن

الموىبة واالبداع ) .ولم يعثر الباحثان عمى دراسات تقييم مواقع

ىذه المواقع – في الغالب -تتبع سياسة خاصة لممؤسسات الحكومية

اإلنترنت حسب متغير فئة التربية الخاصة.

والمالكين وىي قد تحد من إبداع العاممين فييا ،وقد تفرض ىذه

وفي اإلجابة عمى السؤال الرابع :ىل ىناك فرق في تقييم مواقع

السياسة نوعا من الروتين اليومي ،الذي يسبب قمة الرغبة والحافز

اإلنترنت التي تقدم خدمات التربية الخاصة تبعا لمتغير الجية التي

في العمل والتطوير ،ومن أسباب تدني اإلقبال عمى المواقع

تممك الموقع عند 0.05<P؟

الحكومية واألىمية نقص الحوافز المادية المقدمة لمعاممين عمييا مما

أشارت النتائج إلى أن ترتيب المواقع حسب الجية المالكة

يؤثر سمبا عمى أدائيم وتطورىم ،مما يضعف جودة ىذه المواقع

لممواقع التي تقدم خدمات التربية الخاصة مرتبة كما يمي-4( :

وبالتالي يقمل من تقييم المتصفحين ليا .وىذا يتفق مع كل من بورتر

المواقع الشخصية  -2,المواقع التطوعية-7 ,المواقع الحكومية-1 ،

] ، [28وحسن ] ،[25والطالل ]. [22

المواقع األىمية) .ويرى الباحثان أن تقدم المواقع الشخصية ربما

.7التوصيات

يعود إلى أن معظم القائمين عمييا أشخاص مختصون في التربية

يوصي الباحثان بما يمي:

الخاصة ،وبالتالي فيم أقدر وأكفأ من غيرىم عمى تقديم معمومات

 -دراسة المواقع بناء عمى متغيرات أخرى مثل :عدد المتصفحين

عممية موثقة متعمقة بالتربية الخاصة وىذا يزيد من عدد المتصفحين

وعدد الصفحات.

ليا ويرفع من تقييميا ،كما أن أصحاب المواقع الشخصية حريصون

 -دراسة مقارنة بين مواقع اإلنترنت التي تقدم خدمات التربية

عمى التنافس مع غيرىم من المواقع عمى الدعاية واإلعالن المفيد

الخاصة بالمغة العربية والمغة االنجميزية.

ماليا ،وبالتالي فيم يبذلون جيودا كبيرةً في متابعة تمك المواقع

 -دراسة مواقع االنترنت التي تقدم خدمات التربية الخاصة من وجية

وتعديميا ،وتطوير كفاءة العاممين معيم ،إلظيار الموقع بالصورة

نظر المعممين ،واألفراد ذوي الحاجات الخاصة.

األجمل واألفضل وتحقيق المكاسب الشخصية ،يجد الباحثان أيضا

 -دراسة تصاميم فعالة لمواقع اإلنترنت التي تقدم خدمات التربية

أن ىناك من أصحاب المواقع من ىم من المعوقين أو لدييم أبناء أو

الخاصة.

إخوة من المعوقين ،وىذا أثار لدييم الدافع الذاتي إلنشاء الموقع

 -وزيادة االىتمام بمواقع التربية الخاصة وتطويرىا.
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] [15بيتر ،ج .جاري ،بيرسون ،ميميسا .)2003( .استخدام
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Evaluating Special Education Websites from
Students Perspective According to Specific
Variables in King Abdul Aziz University
Mohammad Abu Shaera
Abdullah Ahmad Husain
Special Education Department, Faculty of Education
King Abdul Aziz University

Abstract
The aim of this study was to evaluate web sites that provide special education services
according to some variables from the perspective of special education students at King
Abdul Aziz University. To answer the questions of the study the researchers designed a
questionnaire consisting of 37 items, covering five dimensions: the output and the
technical coordination included 7 paragraphs, content included 14 paragraphs,
communicate with browsers included 8 paragraphs, and the participants in writing at the
site included 4 paragraphs, and ease of access to the site included 3 paragraphs. And after
extracting the semantics of validity and reliability, the group of students from special
education in the Faculty of Education at King Abdul Aziz University evaluate specific
sites, where selected from Google search engine by taking the first hundred result, and
after the removing of repetition is limited to 43 sites. The results of the research that the
evaluation of special education web sites generally in the middle level, it indicated that
there was no significant difference between the average scores sites according to the
variable category of disability, and that there are differences statistically significant
between the mean scores sites according to the dimensions of the questionnaire in four of
the five dimensions and that there are Statistically significant differences depending on the
ease of communication after. The study found statistically significant differences between
the mean scores sites depending on who owns the site for personal sites. In the end, the
researchers presented a set of recommendations for further studies on the evaluation of
Web sites.
Key words: Internet, special education, disability
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