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 دور حنو اخلاصة انرتبية ومعهمي األمور أونياء اجتاهات
 حتسني يف احلديثة انتقنيات ووسائم اإلنكرتوني انتعهيم

 اإلجيابية ادلقاومة متغريات وبعض انتعهيمي ادلستوى
  ادلعاقني نألطفال

أكلياء األمكر  ىدفت الدراسة الحالية إلى تحديد اتجاىات ص_الممخ
كمعممي التربية الخاصة نحك دكر التعميـ اإللكتركني ككسائؿ التقنيات 
الحديثة في تحسيف المستكل التعميمي كبعض متغيرات المقاكمة 
اإليجابية لألطفاؿ المعاقيف مف حيث تحديد دكر المعمـ في 
استخدامات التعميـ اإللكتركني إلكساب ذكم االحتياجات الخاصة 

لتعمـ الفعاؿ كمدل تأثير كسائؿ التقنيات الحديثة في تعديؿ ميارات ا
اتجاىات المعمميف كأكلياء األمكر نحك تعميـ كتعديؿ سمكؾ الطفؿ مف 
ذكم االحتياجات الخاصة، كما إذا كاف يكجد تبايف بيف معممي التربية 
الخاصة كأكلياء األمكر في تقييـ برامج التعميـ اإللكتركني ككسائؿ 

لحديثة تبعان لكؿ فئة إعاقة في تطكير ميارات التعمـ كدعـ التقنيات ا
متغيرات المقاكمة اإليجابية لدل ذكم االحتياجات الخاصة، كتكصمت 
نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف طالبات التربية 
الخاصة كطالبات التخصصات األخرل في اتجاىاتيـ نحك دكر كسائؿ 

الحديثة في تحسيف المستكل التعميمي لألطفاؿ التقنيات التكنكلكجيا 
ذكم االحتياجات الخاصة، ككجدت فركؽ ذات داللة عند مستكل 

( بيف معممي كأكلياء أمكر الطالب كبيف معممي العكؽ 1.12)
البصرم كمعممي العكؽ السمعي تجاه دكر كسائؿ التقنيات التكنكلكجيا 

دل األطفاؿ ذكم الحديثة في دعـ متغيرات المقاكمة اإليجابية ل
االحتياجات الخاصة" ككجكد فركؽ ذات داللة في بيف اتجاىات 

كبيف معممي  1.12معممي العكؽ البصرم كمعممي الصعكبات بنسبة 
حكؿ مدل  ::1.1العكؽ السمعي كمعممي الصعكبات بمستكل داللة 

 .فعالية األساليب التعميمية التكنكلكجية الحديثة باختالؼ التخصص
; التعميـ اإللكتركني، متغيرات المقاكمة اإليجابية، فتاحيةالكممات الم

 .ذكم االحتياجات الخاصة، أكلياء األمكر كمعممي التربية الخاصة
 المقدمة. 1

تعددت البرامج التربكية المقدمة لفئات ذكم االحتياجات      
الخاصة سعيان نحك تحقيؽ مستكل تعميمي أفضؿ ليـ، كفي ضكء 

ه البرامج جاء االىتماـ بإدخاؿ نظاـ التعميـ االىتماـ بتطكير ىذ
اإللكتركني ككسائؿ التقنيات الحديثة حيث أثبتت فاعمية عند 
استخداميا مع األطفاؿ األسكياء. كيعد ظيكر اإلنترنت 

كاستخدامو في العممية التعميمية أدل الستخداـ أنماط جديدة مف 
عف بعد ككسائؿ  التعميـ أكثر فعالية كالتعميـ اإللكتركني كالتعميـ

التعميـ اإللكتركنية كما أف التقييـ اإللكتركني مف أكثر الكسائؿ 
التي يستخدميا المعمـ لتقييـ العممية التعميمية كمستكل التعميـ 

[2.[ 
كقد شيدت العقكد الثالثة الماضية زيادة كبيرة في استعماؿ     

ذا الحاسبات في التعميـ كبخاصة في المدارس كالجامعات كأدل ى
االستخداـ إلى حدكث تغير في مقدار التعمـ مف الكتاب الدراسي 
باإلضافة إلى التغيير في زيادة أىمية بعض الميارات التي 
يحتاجيا اإلنساف. كما ظيرت برمجيات تعميمية كثيرة تتناكؿ 
مكضكعات تعميمية متنكعة كمتكافرة في األسكاؽ بحيث يسيؿ 

اـ عمى افتراض التعميـ الحصكؿ عمييا، كقد بنى ىذا االستخد
مف الحاسكب أفضؿ مف التعميـ بالطريقة العادية نظرا لكثرة 
عادة استخداميا كفيميا،  المعمكمات كالحاجة إلى تخزينيا كا 

 ].3كاكتساب ميارة كيفية التعمـ، كالبحث عف المعمكمات ]
كألف تقييـ التعميـ اإللكتركني يعتمد عمى تقييـ مخرجات      

يمية لدل الطالب فقد كثرت اىتمامات الباحثيف العممية التعم
بتطبيؽ كدمج التعميـ اإللكتركني لدل ذكم االحتياجات الخاصة 
كتقييـ مدل فعاليتو مقارنة باألساليب التقميدية، ىذا كيكجد بعض 
العامميف في المجاؿ التربكم غير مشجعيف لفكرة التعميـ 

مة فئة أخرل ليست اإللكتركني كاستخداماتو إال أنو في المقابؿ ث
بالقميمة مف المعمميف كالمربيف المذيف يسعكف سعيان حثيثان نحك 

 ].4تطكير العممية التعميمية استنادان لنكاتج التطكر اإللكتركني ]
كمف ىنا تأتي أىمية الدراسة الحالية كالتي في ضكئيا      

نتممس دكر التعميـ اإللكتركني ككسائؿ التقنيات الحديثة المقدمة 
لفئات ذكم االحتياجات الخاصة في تحسيف المستكل التعميمي 
لدييـ، في ضكء تنكع االعاقات كاالضطرابات حيث تعددت 

الحالية لتقييـ دكر التعميـ  الدراسةفئات اإلعاقة التي تيدؼ 
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اإللكتركني ككسائؿ التقنيات الحديثة معيا مثؿ ذكم اإلعاقة 
اقة السمعية كذكم العقمية كذكم اإلعاقة البصرية كذكم اإلع

 .صعكبات التعمـ
 مشكمة الدراسة. 2

أكدت منظمة الصحة العالمية أف الخدمات التي تقدميا      
%( إلى 2مدارس ذكم االحتياجات الخاصة ال تمبي سكل )

%( مف احتياجات االشخاص المعاقيف في البمداف النامية 4)
%( مف المعاقيف محركميف مف 6:بمعنى أف ىناؾ اكثر مف )

 ].5الرعاية الالزمة ليـ بصكرة جيدة ]
كمف ىنا كاف االىتماـ بتطكير البرامج التربكية المقدمة      

لذكم االحتياجات الخاصة لتحقيؽ مستكل تعميمي أفضؿ كعمى 
رأس ىذه االىتمامات إدخاؿ التعميـ اإللكتركني ككسائؿ التقنيات 

 ].6الحديثة في تعميـ فئات ذكم االحتياجات الخاصة ]
كعمى الرغـ مف النتائج اإليجابية الفاعمة ليذه الكسائؿ في      

تحسيف المستكل التعميمي لألطفاؿ العادييف إال أف تبايف فئات 
ذكم االحتياجات الخاصة نظران الختالؼ طبيعة كؿ طفؿ 
كطبيعة إعاقتو أك االضطراب الذم يعاني منو أدت إلى احتماؿ 

ائؿ مع طفؿ بعينو نظران كجكد اختالفات قد تستبعد بعض الكس
لعدـ تحقيقيا النتائج المرجكة منيا ألسباب متعددة قد تككف 
مرتبطة بطبيعة اإلعاقة أك االضطراب الذم يعاني منو الطفؿ 
أك قد تككف مرتبطة بقيكد المجتمع المحيط أك درجة تأىيؿ 

 .المعمـ أك غيرىا مف األسباب
إليجابيات العديدة كمف الالفت لالنتباه أنو كبالرغـ مف ا     

لكسائؿ التقنيات الحديثة كأساليب التعميـ اإللكتركني في ضكء ما 
أثبتتو العديد مف الدراسات إال أنو _ في حدكد عمـ الباحثة_ لـ 
تتطرؽ دراسات إلى تممس نقاط الضعؼ ليذه الكسائؿ كخاصة 
في ظؿ استخداميا مع االطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة، حيث 

عديد مف فئات ذكم االحتياجات الخاصة يتطمب أنو يكجد ال
تعميميا كتأىيميا كجكد مثيرات حسية تكفرىا البيئة المحيطة بعيدان 
عف العمميات التكنكلكجية، حيث أنو مف شأف األساليب التقميدية 
أف تعطي نتائج إيجابية بصكرة أفضؿ لعممية التعميـ أك تقكية 

و كاف مف األىمية بمكاف عكامؿ المقاكمة اإليجابية لدييـ، كعمي
التطرؽ لمكضكع البحث الحالي لتحديد مدل فعالية كسائؿ 
التقنيات الحديثة كتحديد الفئات األكثر كاألقؿ استفادة منيا مف 

 .فئات ذكم االحتياجات الخاصة
كتسعى الدراسة الحالية إلى الكقكؼ عمى مدل فعالية      

ثة في تعميـ فئات ذكم التعميـ اإللكتركني ككسائؿ التقنيات الحدي

االحتياجات الخاصة كالكقكؼ أيضان عمى الفركؽ بيف فئات 
اإلعاقة المتعددة في درجة االستفادة مف ىذه الكسائؿ كالطرائؽ 
التعميمية الحديثة مف كجو نظر معممي التربية الخاصة كمدل 
استفادة أكلياء األمكر منيا في عممية تأىيؿ الطفؿ مف ذكم 

 .اصةاالحتياجات الخ
كفي ضكء ما سبؽ يمكف صياغة مشكمة الدراسة الحالية في 

 :األسئمة التالية
 أ. أسئمة الدراسة

ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف الطرؽ التقميدية ككسائؿ  -1
التقنيات التكنكلكجية الحديثة لتعميـ األطفاؿ ذكم االحتياجات 

 الخاصة مف كجية نظر معممي التربية الخاصة؟
د فركؽ دالة إحصائيان بيف الطرؽ التقميدية ككسائؿ ىؿ تكج -2

التقنيات التكنكلكجية الحديثة لتعميـ األطفاؿ ذكم االحتياجات 
الخاصة مف كجية نظر أكلياء أمكر الطالب ذكم االحتياجات 

  الخاصة؟
ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف اتجاىات معممي التربية  -3

التعميـ ككسائؿ التقنيات  الخاصة حكؿ مدل فعالية تكنكلكجيا
 الحديثة باختالؼ نكع اإلعاقة؟

ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف معممي التربية الخاصة  -4
كأكلياء األمكر حكؿ تحديد مدل تأثير تقنيات التعميـ كالكسائؿ 
التكنكلكجيا الحديثة في تحسيف المستكل التعميمي لألطفاؿ ذكم 

  االحتياجات الخاصة؟
 دراسةالفروض ب. 

تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف معممي التربية الخاصة  -1
كأكلياء األمكر تجاه دكر كسائؿ التقنيات التكنكلكجيا الحديثة في 

 ة.الخاصتحسيف المستكل التعميمي لألطفاؿ ذكم االحتياجات 
تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف معممي كأكلياء أمكر الطالب  -2

ه دكر كسائؿ التقنيات التكنكلكجيا ذكم االحتياجات الخاصة تجا
الحديثة في دعـ متغيرات المقاكمة اإليجابية لدل األطفاؿ ذكم 

 .االحتياجات الخاصة
تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف اتجاىات معممي التربية  -3

الخاصة نحك مدل فعالية األساليب التعميمية التكنكلكجية الحديثة 
 .باختالؼ التخصص

ة إحصائيان بيف معممي التربية الخاصة تبعان تكجد فركؽ دال -4
لفئات اإلعاقة المختمفة )عينة الدراسة( في مدل دعـ الكسائؿ 
التكنكلكجية كالتقنيات الحديثة في التعميـ في دعـ متغيرات 

 .المقاكمة اإليجابية لدل ذكم االحتياجات الخاصة
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 أهمية الدراسةج.  
 :إلى ما يمييمكف عزك أىمية الدراسة الحالية       

أىمية تقييـ فاعمية التعميـ اإللكتركني لدل فئات ذكم  -2
االحتياجات الخاصة كما يقدمو مف تطكير في العممية التعميمة 

 .ليـ
أىمية دراسة مشكالت األطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة  -3

 كتقديـ األساليب التعميمية لتنمية تمؾ الفئات كاالستفادة مف
 .قدراتيـ 
فادة المرجكة مف نتائج ىذه الدراسة في إفادة أكلياء االست -4

األمكر كالتربكييف في تحسيف أساليب التعمـ الحديثة المتبعة مع 
 .األطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة

الكشؼ عف الفركؽ بيف فئات ذكم االحتياجات المختمفة  -5
صعكبات تعمـ( في مدل  –عينة الدراسة )إعاقة سمعية 

امج التعميـ اإللكتركني ككسائؿ التقنيات الحديثة االستفادة مف بر 
 .في العممية التعميمية

إثراء مجاؿ البحث الداعـ لدكر التقنيات الحديثة في دعـ  -5
متغيرات المقاكمة اإليجابية لدل بعض فئات ذكم االحتياجات 

 .الخاصة
االستفادة مف نتائج كتكصيات الدراسة في إقامة برامج  -6

 .لكؿ مف المعمميف كأكلياء األمكر إرشادية كتكعكية
 أهداف الدراسةد.  

 :تيدؼ الدراسة الحالية إلى تحديد ما يمي      
دكر التعميـ اإللكتركني في تحسيف المستكل التعميمي  -1

 .لألطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة
دكر التعميـ اإللكتركني في دعـ متغيرات المقاكمة اإليجابية  -2

 .ياجات الخاصةلدل بعض ذكم االحت
دكر المعمـ في استخدامات التعميـ اإللكتركني إلكساب ذكم  -3

 .االحتياجات الخاصة ميارات التعمـ الفعاؿ
مدل تأثير كسائؿ التقنيات الحديثة في تعديؿ اتجاىات  -4

المعمميف كأكلياء األمكر نحك تعميـ كتعديؿ سمكؾ الطفؿ مف ذكم 
 .االحتياجات الخاصة

التربية الخاصة كأكلياء األمكر في تقييـ برامج  تبايف معممي -5
التعميـ اإللكتركني ككسائؿ التقنيات الحديثة تبعان لكؿ فئة إعاقة 
في تطكير ميارات التعمـ كدعـ متغيرات المقاكمة اإليجابية لدل 

  ة.الخاصاألطفاؿ ذكم االحتياجات 
  اإلطار النظري. 3

 ;(عميـتعريؼ التعمـ اإللكتركني )تكنكلكجيا الت

يعرؼ بأنو " طريقة لتقديـ المقررات أك الكحدات الدراسية     
لممتعمميف مف خالؿ مستحدثات تكنكلكجية عديدة، كشبكة 
اإلنترنت كما تحتكيو مف مكتبات إلكتركنية كآليات بحث 
كالشبكات المحمية كالحاسب ككسائطو المتعددة مف صكت 

، سكاء كاف مف بعد أك في الفصؿ  المدرسي، كفيو كصكرة كرسـك
يمكف التفاعؿ بيف المعمـ كالمتعمميف مف جية كبيف المتعمميف 

 ].7كبعضيـ مف جية أخرل" ]
 تكنكلكجيا تعميـ ذكم االحتياجات الخاصة

تعرؼ تكنكلكجيا تعميـ ذكم االحتياجات الخاصة بأنيا      
دارة كتقكيـ » النظرية كالتطبيؽ في تصميـ كتطكير كاستخداـ كا 

اصة باألفراد ذكم االحتياجات الخاصة لتيسير عممية البرامج الخ
التعميـ كالتعمـ، كالتعامؿ مع مصادر التعمـ المتنكعة إلثراء 

 ].8« ]خبراتيـ كسماتيـ كقدراتيـ الشخصية
كما كتعرؼ التكنكلكجيا التعميمية أك التقنيات التعميمية      

ة، أك أم مادة أك قطع»المقدمة لذكم االحتياجات الخاصة بأنيا 
نظاـ منتج، أك شيء معدؿ أك مصنكع كفقنا لمطمب بيدؼ زيادة 

 ].7,9الكفاءة العممية كالكظيفية لذكم االحتياجات الخاصة ]
كيقسـ بعض الباحثيف التقنيات التعميمية المساعدة لذكم 

 :االحتياجات الخاصة إلى قسميف رئيسيف ىما
كبرامجو  التقنيات اإللكتركنية كمف أمثمتيا الحاسب اآللي -

المختمفة، كالتمفزيكف التعميمي، كالفيديك، كمسجؿ الكاسيت، 
 .كغيرىا مف األجيزة الكيربائية كاإللكتركنية

التقنيات غير اإللكتركنية كمف أمثمتيا السبكرة، كالكتاب،  -
كالصكر، كالمجسمات، كالمكحات، كالسبكرة الطباشيرية كغيرىا 

 .ركنيةمف الكسائؿ غير الكيربائية أك اإللكت
ا مف يقسـ التقنيات التعميمية لذكم االحتياجات       كىناؾ أيضن

الخاصة إلى معقدة أك شديدة التعقيد، كتقنيات متكسطة، كأخرل 
 .بسيطة أك سيمة االستخداـ

كيكجد العديد مف الصفات الكاجب تكفرىا في الكسيمة      
ميذ التعميمية بصفة عامة لتككف فعالة كناجحة، كبالنسبة لمتال

ذكم االحتياجات الخاصة مف أىميا أف تككف نابعة مف المنيج 
المدرسي. كتحقؽ األىداؼ العامة كالخاصة لمدرس كتككف 
مناسبة لمستكل التالميذ إضافة إلى ضركرة احتكائيا عمى 
عناصر التشكيؽ كالجذب كتثير االنتباه كالدافعية لدل التالميذ، 

الطالب كأف تككف قابمة  كمركنتيا كسيكلتيا كتناسبيا إلمكانات
لمتعديؿ كالتطكير إضافة إلى أىمية أف تككف األداة المستخدمة 

ف كاف حاسكب يككف غير بطيء  ].21,:] سميمة كا 
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كاستخداـ التقنيات مع األطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة      
ليا العديد مف الفكائد التي تعكد عمييـ سكاء مف الناحية النفسية 

ك االجتماعية أك االقتصادية. أما مف الناحية أك األكاديمية أ
األكاديمية كىناؾ العديد مف الدراسات التي أثبتت فعالية التقنيات 
كالتكنكلكجيا الحديثة المستخدمة مع ذكم االحتياجات الخاصة 

[ التي أكدت كجكد دكر إيجابي لمكسائط 22مثؿ دراسة الدخيؿ ]
كالكالـ لألطفاؿ  المتعددة كتقنية تعميمية في تحسيف النطؽ

[ التي 23المتخمفيف عقمينا بدرجة بسيطة، كدراسة الرصيص ]
أكدت عمى فعالية البرامج التفاعمية كتقنية تعميمية باستخداـ 
الحاسكب لتيسير تعميـ مادة الرياضيات كنقؿ أثر التعميـ إلى 

 .مكاقؼ جديدة لمتالميذ المتخمفيف عقمينا بدرجة بسيطة
اآللي مف أحدث الكسائؿ التكنكلكجية التي كيعتبر الحاسب      

تـ تكظيفيا في مجاؿ التعميـ، ، فظير ما يسمى بالحاسكب 
التعميمي كالذم يكفر فرصان تعميمية حقيقية لمطمبة العادييف كذكم 

 8].] االحتياجات الخاصة
 ;كظائؼ تكنكلكجيا التعميـ كأىميتيا لذكم االحتياجات الخاصة

ديد مف الدراسات يمكف تحديد فائدة في ضكء نتائج الع       
    تكنكلكجيا التعميـ المقدمة لذكم االحتياجات الخاصة في 

 :النقاط التالية
تسيـ في عالج مشكمة الفركؽ الفردية بيف ذكم االحتياجات  -

 .الخاصة، حيث تقدـ مثيرات متعددة لممتعمميف
لدل األطفاؿ ذكم  إيجابيةتسيـ في تككيف اتجاىات  -

يساعد الطفؿ عمى التكيؼ  األمر الذماجات الخاصة، االحتي
 .االجتماعي

يؤدم تنكيع استخداـ كسائؿ تكنكلكجيا التعميـ المقدمة لذكم  -
 .االحتياجات الخاصة إلى تككيف كبناء مفاىيـ سميمة لدييـ

 إكساب األطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة الميارات -
 .لمحيط بيـاألكاديمية الالزمة لتكيفيـ مع المجتمع ا

تساعد تكنكلكجيا التعميـ ذكم االحتياجات الخاصة عمى تجنب  -
 .نطقيـ ككتابتيـ لأللفاظ دكف إدراؾ مدلكليا

المشاركة الفعالة بشكؿ كامؿ في الفصكؿ التعميمية العامة،  -
ثراء المنيج، كزيادة الحافز أك الباعث، كتشجيع التعاكف كزيادة  كا 

 ].24الذاتي، كالثقة بالنفس ] االستقاللية، كتدعيـ التقدير
 ;معكقات استخداـ تكنكلكجيا التعميـ لذكم االحتياجات الخاصة

يمكف تقسيـ معكقات استخداـ تكنكلكجيا التعميـ لذكم االحتياجات 
 :الخاصة إلى ما يمي

; المع  مكسائؿ ػػؿ لػػػػثػػػداـ األمػػػخػػتػػػكؿ دكف االسػػحػػي تػػتػػات الػػػكقػػػأكالن

 :ميمية التي تتعمؽ بمعمـ ذكم االحتياجات الخاصةالتع
عدـ تكفر دكرات تدريبية أثناء الخدمة في مجاؿ استخداـ  -

 .الكسائؿ في التعميـ
 .عدـ التأىيؿ بشكؿ كاؼ -
اعتقاد معممي ذكم االحتياجات الخاصة أف استخداـ الكسائؿ  -

 .يةالتعميمية يحتاج إلى مجيكد أكبر مف التدريب بالطريقة العاد
ضعؼ إلماـ معممي ذكم االحتياجات الخاصة بقكاعد  -

استخداـ الكسائؿ التعميمية، كبالتالي يقمؿ مف استخداـ المعمميف 
ليا، كىي نتيجة طبيعية لضعؼ اإلعداد، كعدـ تكفر الدكرات 

 ].25,26أثناء الخدمة ]
ثانينا; المعكقات التي تحكؿ دكف االستخداـ األمثؿ لمكسائؿ 

 :تي تتعمؽ بذكم االحتياجات الخاصةالتعميمية ال
سكء استخداـ التالميذ مف ذكم االحتياجات الخاصة لألجيزة  -

 .عند استخداميـ ليا كحدىـ
كجكد مشكالت حسية أك بدنية لدل التالميذ مف ذكم  -

االحتياجات الخاصة كالتي تحد مف قدرتيـ عمى استخداـ الكسيمة 
 .التعميمية

 .تعممكه بكاسطة األجيزة التكنكلكجيةينسى التالميذ بسرعة ما  -
يكاجو التالميذ صعكبة في كيفية استخداـ الكسائؿ التعميمية  -

بسبب قصكرىـ اإلدراكي سكاء أكاف ىذا اإلدراؾ عقمينا كاف أـ 
 ].25,26حسينا ]

ثالثنا; المعكقات التي تحكؿ دكف االستخداـ األمثؿ لمكسائؿ 
سية لذكم االحتياجات التعميمية التي تتعمؽ باإلدارة المدر 

 :الخاصة
 عدـ كجكد مسئكلي الصيانة

 .عدـ تكافر أجيزة كأدكات ككسائؿ تعميمية كافية -
 .صعكبة نقؿ بعض األجيزة التكنكلكجية إلى الفصكؿ الدراسية -
 .بعد الفصكؿ الدراسية عف مركز التعمـ بالمدرسة أك المعيد -
ئمة لمستكل عدـ تكفر برمجيات الكمبيكتر التعميمية المال -

 .التالميذ بفئاتيـ المختمفة
عدـ جكدة كثير مف األجيزة التعميمية، أك أنيا غير صالحة  -

 .لالستعماؿ
ضيؽ كقت الحصة كأنو غير كاؼ الستخداـ الكسيمة  -

 ].25، 6التعميمية ]
 :مفيـك اإلعاقة

عرفت منظمة العمؿ الدكلية المعاؽ ىك )كؿ فرد نقصت       
عمى عمؿ مناسب كاالستقرار في( نقصا فعميا إمكاناتو لمحصكؿ 
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[، 27نتيجة لعاىة عقمية أك جسمية عبد الرحمف الخطيب ]
[ الطمبة المعاقكف بأنيـ )ىـ طمبة 28كيعرؼ جماؿ الخطيب ]

بحاجة إلى خدمات لتربكية خاصة كخدمات داعمة ككنيـ يعانكف 
مف حالة عجز حسي أك عقمي أك جسمي تفرض قيكد شديدة 

 .عمييـ
 العادم[ الفرد غير 29] كزمالؤه يعرؼ كيرؾك       

Exceptional Child   بأنو " الذم ينحرؼ عف المتكسط أك
الطبيعي في القدرات العقمية أك السمكؾ كالنمك االنفعالي أك 
الخصائص الجسمية أك القدرة عمى االتصاؿ أك القدرات الحسية 

بيعة العجز ". كلكؿ إعاقة مف اإلعاقات تعريؼ مختمؼ تبعان لط
كما يسببو نكع اإلعاقة مف مشكالت نفسية كاجتماعية كاقتصادية 

 .لمفرد المعاؽ كمجتمعو
كيمكف تعريؼ الطمبة مف ذكل اإلعاقة بأنيـ طمبة بحاجة      

 إلى خدمات تربكية خاصة كخدمات داعمة ككنيـ يعانكف مف
 .حالة عجز حسي أك عقمي أك جسمي تفرض قيكدا شديدة عمييـ

 :المعاقيف الخاضعيف لمدراسة الحاليةفئات 
اإلعاقة السمعية عمى أنيا انحراؼ في  :اإلعاقة السمعية -2

السمع يحد مف قياـ الجياز السمعي عند الفرد بكظائفو أك يقمؿ 
مف قدرتو عمى سماع األصكات مما يجعؿ الكالـ المنطكؽ غير 

 ].:2مفيـك لديو ]
ة البصرية إلى يشير مصطمح اإلعاق; اإلعاقة البصرية -3

درجات متفاكتة مف فقداف حاسة البصر، كقد اختمفت كتعددت 
التعريفات لمصطمح اإلعاقة البصرية كمصطمح المعاؽ بصريان، 
فتعريؼ المعاقيف بصريان لـ يقتصر عمى فاقدم البصر كميةن، 
فيناؾ عدد كبير مف األفراد ال نستطيع أف نطمؽ عمييـ لفظ 

ليسكا بمكفكفيف كميةن، كىناؾ مبصريف، كفي نفس الكقت ىـ 
أعداد تعاني مف قصكر في عممية اإلبصار كالتي تتراكح بيف 
كؼ البصر الكامؿ كالنقص الشديد في القدرة عمى األبصار 

[. كطبقان الىتماـ 31كالمبصريف جزئيان أك ضعاؼ البصر ]
الدراسة الحالية كالذم يتركز عمى الجكانب التربكية كالتعميمية 

ياجات الخاصة، يشير التعريؼ التربكم لممعاقيف لذكم االحت
[ الطفؿ الكفيؼ عمى أنو 32بصريان حيث يعرؼ ىاؿ كآخركف ]

الطفؿ الذم يتطمب تعميمو استخداـ كسائؿ غير بصرية، كيحتاج 
 .إلى التعمـ بطريقة برايؿ إذا كاف لديو قدر معقكؿ مف الذكاء

كامؿ أك الذم كما أف الشخص الذم فقد قدرتو البصرية بال      
يستطيع إدراؾ الضكء فقط، كلذا فإف عميو االعتماد عمى الحكاس 
األخرل لمتعمـ. كيتعمـ المكفكفكف القراءة كالكتابة عف طريؽ 

برايؿ، كعمى أم حاؿ فالمكفكؼ لديو عادة شيء مف القدرة 
 ].33البصرية أك ما يسمى بالبصر الكظيفي " ]

ت التعمـ مف الناحية يركز تعريؼ صعكبا :صعكبات التعمـ -4
الطبية عمى األسباب العضكية لمظاىر صعكبات التعمـ كيقصد 
بو الخمؿ العصبي كتمؼ الدماغ. أما التعريؼ التربكم فيشير إلى 
مظاىر العجز األكاديمي لمطفؿ كالتي تمثؿ في العجز عف تعمـ 
المغة كالقراءة كالكتابة كالتيجئة إضافة إلى التبايف بيف التحصيؿ 

اديمي كالقدرة العقمية لمفرد. كتعرؼ الجمعية الكطنية األك
االستشارية لألطفاؿ المعاقيف األطفاؿ ذكم صعكبات التعمـ بأنيـ 
أكلئؾ الذيف يظيركف اضطرابات في كاحدة أك أكثر مف 
العمميات النفسية األساسية التي تتضمف فيـ كاستعماؿ المغة 

 .المكتكبة أك المغة المنطكقة
ظاىر صعكبات التعمـ، منيا المظاىر السمككية، كتتعدد م     

مثؿ صعكبة اإلدراؾ كالتميز بيف األشياء مثؿ عدـ القدرة عمى 
التمييز بيف الشكؿ كاألرضية كالصكرة الصحيحة كالمعككسة 
كالتمييز بيف االشكاؿ اليندسية المختمفة، إضافة إلى بعض 
 المظاىر األخرل مثؿ االستمرار في النشاط بدكف تكقؼ.
كاضطراب المفاىيـ، كاضطراب السمكؾ الحركي الزائد، إلى 
جانب المظاىر العصبية البيكلكجية؛ مثؿ اإلشارات العصبية 
الخفيفة، كما تكجد المظاىر المغكية؛ كمنيا الديسمكسيا أك 

 ].34صعكبة القراءة ]
  ;دكر التعميـ اإللكتركني في العممية التعميمية

ة التي يتيحيا التعميـ اإللكتركني إف التقنيات غير المحدكد     
تساىـ في رفع مستكل التعميـ التقميدم. كيمعب التعميـ القائـ عمى 
تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت دكران كبيران في تحسيف الميارات 
المعرفية كالعاطفية كالمغكية، كمعرفة القراءة كالكتابة لمطفؿ. كقد 

الذيف يستخدمكف كسائؿ  أثبتت العديد مف الدراسات أف األطفاؿ
التعميـ اإللكتركني يككنكف أسرع تعممان كأكثر ابتكاران، كما 

 .يظيركف تحسنا في الميارات الحسابية
تعد معممة التربية الخاصة مف أىـ  :معممات التربية الخاصة

الككادر المينية في مجاؿ التعامؿ مع المعاقيف، كيجب أف تككف 
إلعداد، كمف أىـ ىذه الطرؽ عمى درجة عالية مف التأىيؿ كا

برامج التدريب عمى مستكل البكالكريكس الذم تمنحو الجامعات 
المتخصصة، مما يتيح لممعممة القدرة عمى التعامؿ مع عدد 

 ].:2كبير مف ذكم االحتياجات الخاصة ]
 :متغيرات المقاكمة اإليجابية

 ء يقصد بو إدراؾ الفرد لمركز تكجيو سمككو سكا ;كجية الضبط - أ
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أكاف داخميان أـ خارجيان كما يرتبط بذلؾ مف نتائج، كيعرفو ركتر 
[ بأنو اعتقاد الفرد بأف التدعيمات اإليجابية كالسمبية التي 35]

تحدث لو أك ما يحدث لو مف حكادث طيبة أك سيئة ترتبط 
بعكامؿ خارجية عف الفرد مثؿ الحظ أك الصدفة أك تأثير 

ىك ال يعتبر نفسو مسئكالن عما اآلخريف أك عكامؿ غير معركفةػ ك 
 .يحدث لو مف أحداث

كىناؾ نكعاف مف كجية الضبط )الداخمي كالخارجي(، حيث      
يشير الضبط الداخمي إلى الدرجة التي يتكقع أف يصؿ إلييا 
الفرد لكي يعزز سمككو أك يحدث ذلؾ بناءن عمى نتيجة ما يقكـ 

الخارجي  بو أك يككف جزء مف خصائصو الشخصية، أما الضبط
فيشير إلى الدرجة التي يتكقع أف يصؿ إلييا األفراد لكي يعززكا 
سمككيـ كيككف ذلؾ داؿ عمى الصدفة أك الحظ أك القدر أك 

 ].36الكقكع تحت تأثير اآلخريف دكف أف يمكف التنبؤ بو ]
[ أف ذكم الضبط الخارجي يتسمكف 37كيؤكد أبك ناىية ]      

بمستكل منخفض مف التحصيؿ بانخفاض مفيـك الذات لدييـ ك 
األكاديمي، كىـ أقؿ تحمالن لممسئكلية كأكثر اعتمادية عمى 
اآلخريف كما ينظركف إلى المستقبؿ بتكقعات سمبية كتشاؤمية كما 
يميمكف إلى ظيكر درجة منخفضة في تقدير الذات باإلضافة إلى 

 .الشعكر بالنقص
حتماؿ أما أصحاب الضبط الداخمي فيـ يتميزكف بقكة اال    

كالشعكر بالمسؤكلية، كبأنيـ أكثر دافعية لإلنجاز كلدييـ القدرة 
عمى االستفادة مف الفرص كالمعمكمات. كىـ أكثر ثقة بالنفس 
كلدييـ قدرة أكبر مف الميارة المينية كالكفاءة التدريسية، كما أنيـ 

 ].38أكثر كفاءة في التحصيؿ األكاديمي ]
فع لمنجاح كتجاكز الصعكبات، ىك الدا; ك الدافعية لإلنجاز - ب

كيتبايف مف شخص آلخر، كمف ثقافة ألخرل، كيعتمد جزئيان 
في حيف يعرؼ  Sutherland [28] عمى التنشئة االجتماعية

[ الدافعية لإلنجاز بأنيا استعداد ثابت نسبيان في :3أتكنسكف ]
الشخصية يحدد مدل سعي الفرد كمثابرتو في سبيؿ تحقيؽ نجاح 

يترتب عميو درجة معينة مف اإلشباع، كذلؾ في  أك بمكغ ىدؼ،
المكاقؼ التي تتضمف تقييـ األداء في ضكء مستكل معيف 

 .لالمتياز
 الدراسات السابقة. 4

  ;تناكلت مدل فعالية التعمـ اإللكتركنيالتي دراسات الأكالن; 
دراسة عف تقييـ  [41أجرل كٍؿ مف ركزينفيمد كفريد ]      

إللكتركنية، كقد أكدت النتائج عمى أىمية استخداـ االختبارات ا
٪ 3:استخداـ الكمبيكتر في أداء االختبار، حيث أف حكالي 

٪ رأكا أف 8:أيدكا سيكلة أداء االختبار عبر الكمبيكتر، ك
استخداـ االختبارات اإللكتركنية يتيح الكقت المناسب لتقييـ 

 .الطالب ألدائو
عمية نظاـ اختبار إلى تناكؿ فا Park [31] كىدفت دراسة    

إلكتركني نظاـ االختيار مف متعدد المعدؿ القائـ عمى الكمبيكتر 
عمى عينة مف تالميذ الصؼ السادس االبتدائي كجاءت النتائج 

 .إيجابية
كما جاءت دراسة أثر التعميـ اإللكتركني عمى تعميـ       

 .Muzafarاألطفاؿ كتطكيره في المناطؽ الريفية في اليند

Ganiei, Suhail. Molvii, Maaruf Ali, and Abdel 

Rahman كقد أكدت نتائج الدراسة عمى فعالية تكنكلكجيا ،
  .تعميـ في العممية التعميميةلا

تناكلت التعمـ اإللكتركني مع ذكم  التي دراساتثانيان; ال
 ;االحتياجات الخاصة

مف الدراسات التي تؤكد فعالية استخداـ الحاسب اآللي في       
ة بعض الميارات لدل ذكم االحتياجات الخاصة دراسة تنمي

[32] Segers & Verhoven  كالتي تناكلت أثر برامج التدخؿ
باستخداـ الكمبيكتر لمكعي الفكنكلكجي لألطفاؿ الذيف يعانكف مف 
قصكر في المغة، كتكصمت الدراسة إلى أف استخداـ الكمبيكتر 

امج الكعي مف خالؿ األلعاب الصكتية يزيد مف فاعمية بر 
عمى تحسف مستكل الكعي  الفكنكلكجي مما ينعكس إيجابيان 

 .الفكنكلكجي كالميارات المغكية لدل ذكم القصكر المغكم
[، مؤكدة عمى أف دمج 44كجاءت نتائج دراسة برش ]      

 ILS استراتيجيات التعميـ التعاكني المتكاممة مع نظاـ تعميـ
افة إلى أف اتجاىات يسيؿ عمميات التعميـ لدل التالميذ إض

التالميذ كسمككيـ كانت إيجابية نحك أنشطة الرياضيات 
 .كالكمبيكتر عندما يعمؿ التالميذ في مجمكعات تعاكنية

كمف الدراسات التي جاءت مؤكدة عمى فعالية استخداـ      
[ كالتي ىدفت إلى 45الكمبيكتر في التعميـ العالجي دراسة اليف ]

ـ العالجي المستخدمة لمتعممي تقصي استراتيجيات التعمي
الرياضيات مف ذكم صعكبات تعمـ الرياضيات، كجاءت النتائج 
مؤكدة عمى تكامؿ دكر التعميـ العالجي القائـ عمى الكمبيكتر مع 

  دكر المعمـ الفعاؿ في ىذه العممية أيضان 
[; لمقارنة مدخميف لتدرسي 46كجاءت دراسة بكتج كىاسمبرنج ]

مركبة كالحقيقة لمبالغيف في فصكؿ المسائؿ الرياضية ال
مف التالميذ  47الرياضيات العالجية، كطبقت الدراسة عمى 

الذيف يعانكف مف صعكبات تعمـ في الرياضيات، كاستخدمت 
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 الدراسة مدخميف ىما; مسائؿ عمى جياز الفيديك ديسؾ

Videodisc  كطريقة حؿ المشكالت، كقد أشارت النتائج لتحسف
لمجمكعتيف كلكف مجمكعة الفيديك ديسؾ أدت أداء التالميذ في ا

 .بشكؿ أفضؿ االختبار البعدم لممشكالت المفاىيمية
إلى تحديد مدل فاعمية برنامج  [47كىدفت دراسة سفر ]      

حاسكبي في تعديؿ سمكؾ النشاط الزائد كخفض كقت التعديؿ 
، «باستخداـ تصميـ العينة الفردم لفئة التخمؼ العقمي البسيط

نتائج الدراسة فاعمية البرنامج الحاسكبي في تعديؿ سمكؾ  كأثبتت
النشاط الزائد لألطفاؿ المتخمفيف عقمينا بدرجة بسيطة، كما ظير 
ا مف نتائج الدراسة تحسف بعض السمككيات المصاحبة  أيضن

 .لسمكؾ النشاط الزائد كتشتت االنتباه كاالندفاعية كفرط الحركة
ة البرامج الحاسكبية في [ فاعمي23كأظيرت دراسة الرصيص ] 

خفض التكتر كالنشاط الزائد لدل األطفاؿ ذكم االحتياجات 
 .الخاصة

[ إلى التعرؼ 48كذلؾ ىدفت دراسة كؿ مف مطر كالعايد ]      
عمى فعالية برنامج باستخداـ الحاسكب في تنمية الكعي 
الفكنكلكجي كأثره عمى الذاكرة العاممة كالميارات المغكية لدل ذكم 

بات تعمـ القراءة كجاءت النتائج إيجابية لصالح استخداـ صعك 
الكمبيكتر في تنمية الكعي الفنكلكجي كالميارات المغكية لدل ذكم 

 .صعكبات تعمـ القراءة
[ حيث 49كما تكصمت إلى نفس النتائج دراسة شياب ]     

أكدت عمى أىمية البرامج التعميمية المقدمة لممعاقيف عقميان 
مـ في تنمية ميارات حؿ المشكمة كبعض الميارات القابميف لمتع
 .االجتماعية

تناكلت اتجاىات المعمميف كأكلياء األمكر التي دراسات ثالثان; ال
  ;نحك التعميـ اإللكتركني ككسائؿ التقنيات الحديثة

[ إدراكات أعضاء ىيئة :4ناقشت دراسة ساندرا كمكنيكا ]     
يـ نحك استخدامو في التدريس لمتعميـ اإللكتركني كاتجاىات

التعميـ، كأكضحت النتائج أف ادراكات كاتجاىات المعمميف تعتبر 
العامؿ الحاسـ كالمككف األساسي لنجاح التعميـ اإللكتركني كال 

 .يمكف تجاىؿ ىذا العامؿ بأم حاؿ
[ مؤكدة عمى فعالية البرامج 23كجاءت دراسة الرصيص ]      

الحاسكب لتيسير تعميـ مادة  التفاعمية كتقنية تعميمية باستخداـ
الرياضيات كنقؿ أثر التعميـ إلى مكاقؼ جديدة لمتالميذ المتخمفيف 

 .عقمينا بدرجة بسيطة
[ فقد أكدت عمى كجكد دكر إيجابي 22أما دراسة الدخيؿ ]     
 ف النطؽ كالكالـ ػػيػسػحػي تػػة فػيػمػيػمػعػة تػػيػنػقػتػػددة كػػػمتعػػط الػػائػػلمكس

 .لألطفاؿ المتخمفيف عقمينا بدرجة بسيطة
تناكلت بعض متغيرات المقاكمة اإليجابية التي دراسات ال  رابعان;

  ;لدل ذكم االحتياجات الخاصة
[ إلى الكشؼ عف دافعية 51ىدفت دراسة عبد الجميؿ ]     

اإلنجاز كمستكل الطمكح لدل المعاقيف بصريان، كتكصمت النتائج 
لمعاقيف بصريان مقارنة إلى قمة مستكل الدافعية لإلنجاز لدل ا

 .بالمبصريف
[ مؤكدة عمى نتائج مختمفة 52كما جاءت دراسة شحادة ]     

كىي أف مستكل الدافعية لإلنجاز لدل المعاقيف بصريان مرتفع 
بشكؿ عاـ كيأتي انخفاضو في حاؿ كجكد مستكل عاؿ مف 

 .االغتراب النفسي لدل المعاقيف بصريان 
 [ إلى فيـ طبيعة العالقة53]كىدفت دراسة سميماف          

بيف جكدة الحياة لدل المعاقيف سمعيان ككؿ مف مفيـك الذات 
كمراقبة الذات كدافعية اإلنجاز لدل المعاقيف سمعيان، كأسفرت 
النتائج عف كجكد عالقة مكجبة ذات داللة إحصائية بيف جكدة 
الحياة ككؿ مف مفيـك الذات كالكعي بالذات كمراقبة الذات 

ة اإلنجاز لدل المعاقيف سمعيان ركما تعد متغيرات الدراسة كدافعي
منبأة بجكدة الحياة لدل المعاقيف سمعيان كيعتبر متغير مراقبة 
الذات األكثر تأثيران عمى جكدة الحياة حيث جاء ترتيبو األكؿ في 

% في تبايف درجات جكدة 96.8معادلة االنحدار كأسيـ بنسبة 
% في 8.2غيرات الدراسة بنسبة الحياة في حيف أسيمت باقي مت

 .تبايف درجات جكدة الحياة
كمف الدراسات التي جاءت أيضان مؤكدة عمى تنمية       

ميارات المقاكمة اإليجابية لدل المعاقيف سمعيان مف خالؿ 
[ كالتي 54استخداـ بعض البرامج المساعدة دراسة نصير ]

العمـك في ىدفت إلى التعرؼ عمى مدل فعالية برنامج مقترح في 
تنمية الدافعية اإلنجاز لدل المعاقيف سمعيان. كجاءت النتائج 
مؤكدة عمى إيجابية البرنامج في تحسيف مستكل دافعية اإلنجاز 

 .لدل الطالب مف ذكم اإلعاقة السمعية عينة الدراسة
كمف الدراسات التي ىدفت إلى الكشؼ عف تأثير استخداـ       

دل طالبة الثانكية العامة مف الصـ الكمبيكتر في تعميـ العمـك ل
[ التي أكدت عمى الفعالية العالية لمكمبيكتر 55دراسة أبك ناجي ]

كأجيزة الكسائط المتعددة عمى ميارات التذكر كالفيـ كالتطبيؽ 
 .لدل عينة الدراسة مف الطالب الصـ

[ إلى كشؼ العالقة بيف 56كما ىدفت دراسة نرميف أحمد ]     
رائي كالدافعية لإلنجاز لدل األطفاؿ ذكم مفيـك الذات الق

 ج مككدة عمى اءت النتائػػة كجػػة االبتدائيػػالمرحمػـ بػػات التعمػػصعكب
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 .كجكد عالقة طردية إيجابية بيف لمتغيريف
[ إلى أف استراتيجيات 57كأشارت دراسة أبك ىدركس كالفرا ]    

التعمـ النشط ليا دكر فعاؿ في رفع مستكل دافعية اإلنجاز كالثقة 
النفس كالتحصيؿ الدراسي لدل تالميذ المرحمة االبتدائية بطئي ب

  التعمـ
 الطريقة واإلجراءات. 5

  منهج الدراسة أ.
 .اعتمدت الدراسة الحالية المنيج الكصفي المقارف     
 عينة الدراسة  ب.

( معممة مف 61تككنت عينة الدراسة األساسية الحالية مف )     
حائؿ، مف تخصصات تعميمة معممات التربية الخاصة بمنطقة 
، 8، تخصص إعاقة بصرية 21مختمفة )تخصص إعاقة عقمية 

(، 22، تخصص إعاقة سمعية 23تخصص صعكبات تعمـ 
( مف أكلياء 46( سنة. كعدد )51 - 38بمتكسط عمرم قدره )

 .أمكر األطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة
 ;ثالثان; إجراءات التطبيؽ العممي

جاىات نحك فعالية استخداـ تكنكلكجيا تـ تطبيؽ مقياس االت -1
التعميـ كالتقنيات الحديثة لذكم االحتياجات الخاصة في التعميـ 

  .( معممة مف معممات التربية الخاصة61عمى عينة قدرىا )
( مف أكلياء أمكر 46تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة قدرىا ) -2

  األطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة
 أدوات الدراسة ج.
اس اتجاىات معممات التربية الخاصة كأكلياء األمكر مقي -1

نحك مدل فعالية كسائؿ التقنيات الحديثة كالتعميـ اإللكتركني في 
تحسيف مستكل التعميـ لدل األطفاؿ مف ذكم االحتياجات 

( فقرة بحيث تتـ االستجابة 61كتككف المقياس مف ) .الخاصة
 –محايد  -افؽ مك  - عميو كفقان لخمسة بدائؿ ىي; )مكافؽ بشدة

غير مكافؽ بشدة( كطريقة تصحيحو تكزع درجاتو  –غير مكافؽ 
حيث تعطى أعمى درجة عمى البديؿ 0) ، 1، 2، 3، (4 مف

( غير 2( غير مكافؽ )3( محايد )4( مكافؽ )5مكافؽ بشدة )
ف كاف 1مكافؽ بشدة ) (. حيث ال يكجد زمف محدد لممقياس، كا 

( دقيقة، 31يا ال تزيد عف )متكسط الفترة الزمنية التي يستغرق
كقد اشتممت تعميمات االستبياف عمى شرح مفصؿ لممطمكب مف 
القائـ بعممية اإلجابة عمى االستبياف. كما تضمف كضع مثاؿ 
تطبيقي لحؿ أحد بنكد االستبياف كتضمنت صفحة التعميمات 
عمى بيانات لتحديد الفئة التي تقـك بتطبيؽ االستبياف سكاء أكاف 

 .كلي أمر مع تحديد نكع اإلعاقة التي يتـ التعامؿ معيا معممان أـ

كجية  –مقياس متغيرات المقاكمة اإليجابية )دافعية اإلنجاز  -3
فقرة لقياس المتغيريف المحدديف  51الضبط( كقد تككف مف 

لمدراسة الحالية كمتغيرات المقاكمة اإليجابية بحيث تتـ االستجابة 
( 2،3كتتحدد الدراجات ما بيف )ال(  - عميو كفقان لبدائؿ )نعـ
( في حاؿ كجكد الصفة لدل الطفؿ 3حيث تعطى الدرجة )

( في حاؿ عدـ تكفر الصفة لدل الطفؿ مف 2كتعطى الدرجة )
ذكم االحتياجات الخاصة عينة الدراسة كذلؾ مف كجية نظر 

 .أكلياء األمكر كالمعمميف
 الدراسة االستطالعية .د

تطالعية بصكرة عشكائية طبقية كتـ تـ اختيار العينة االس      
( مشاركة مف معممات التربية 31) تطبيؽ االختبار عمييا كالتالي

( مشاركة مف أكلياء األمكر كقد تـ تطبيؽ 25الخاصة ك)
المقياس عمى المجمكعات عينة الدراسة االستطالعية كذلؾ 

ـ 3127-3126خالؿ الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي 
 :اسة االستطالعية إلى ما يميكىدفت الدر 

تقنيف مقياس اتجاىات معممات التربية الخاصة كأكلياء  -1
األمكر نحك مدل فعالية كسائؿ التقنيات الحديثة كالتعميـ 
اإللكتركني في تحسيف مستكل التعميـ لدل األطفاؿ مف ذكم 

 .االحتياجات الخاصة
ذكم  تقنيف مقياس متغيرات المقاكمة اإليجابية لألطفاؿ -2

االحتياجات الخاصة مف المعاقيف بصريان كالمعاقيف سمعيان كذكم 
 .صعكبات التعمـ

الكشؼ عف قدرة المقياس عمى التمييز بيف لمعممات كأكلياء  -3
األمكر كالمعممات لفئات اإلعاقة المختمفة عينة الدراسة تبعان 

 .لمتخصص
التأكد مف مدل مالءمة المقياس لمتطبيؽ عمى عينة  -4
 .راسة، مف حيث الصياغة المغكيةالد

 :ثبات المقياس
تـ استخداـ طريقة إعادة االختبار حيث تـ إعادة تطبيؽ       

االختبار بعد مركر أسبكعيف مف التطبيؽ األكؿ عمى عينة 
الدراسة االستطالعية، كقد تـ حساب معامؿ الثبات بيف 
غ التطبيقيف باستخداـ معامؿ ارتباط "ألفا كركنباخ"؛ حيث بم

 (.1.926معامؿ ثبات االختبار ككؿ )
 :لمقياساصدؽ 
تـ حساب الصدؽ باستخداـ طريقة االتساؽ مع التكقعات       

)الصدؽ التنبؤم( كفيو يتكقع الباحثكف فرضيان اختالؼ درجات 
المشاركات عمى االختبار باختالؼ طبيعة العينة )معممك التربية 
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باختالؼ نكعية اإلعاقة  أكلياء أمكر( )أكلياء األمكر –الخاصة 
لدل األبناء( )معممي التربية الخاصة باختالؼ التخصص 
الدقيؽ أك نكع اإلعاقة التي يتـ التعامؿ معيا كقد تـ اختيار 
نكعيف فقط مف اإلعاقة كىي اإلعاقة السمعية كاإلعاقة البصرية 
لمدراسة االستطالعية فقط(، كلمحصكؿ عمى نتائج االتساؽ أك 

مع ىذا التكقع، تـ الحصكؿ عمى متكسطات عدـ االتساؽ 

درجات أفراد العينات، حيث تـ إيجاد الفركؽ بيف متكسطات 
درجات العينات عمى الدرجة الكمية لممقياس كأكضحت النتائج 
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية مما يؤكد مدل صدؽ المقياس 
المستخدـ في الدراسة كقدرتو في التمييز بيف المجمكعات 

فة تبعان لمتخصص األكاديمي حيث جاءت الفركؽ دالة بيف المختم
 :المجمكعتيف، كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي

 1جدول 
ياء الفروق بين معممي التربية الخاصة وأولياء األمور ومعممي العوق البصري والعوق السمعي عمى مقياس اتجاهات معممات التربية الخاصة وأول

 ة وسائل التقنيات الحديثة والتعميم اإللكتروني في تحسين مستوى التعميم لدى األطفال من ذوي االحتياجات الخاصةاألمور نحو مدى فعالي
 مستوى الداللة ت ع م 

 ***1.112 4.358 33.89 286.49 التربية الخاصة كمعمم
 28.94 265.94 أكلياء أمكر ذكم االحتياجات الخاصة

 *1.12 3.619 37.32 248.277 العكؽ السمعي كمعمم
 28.94 265.94 الصعكبات كمعمم
يتضح مف الجدكؿ السابؽ مدل فعالية المقياس المستخدـ       

في الدراسة في التمييز بيف المجمكعات المختمفة تبعان لمتخصص 
كفئات اإلعاقة المختمفة حيث جاءت الفركؽ دالة بيف 

 .المجمكعتيف
 نتائج ومناقشتهاال. 6

كالذم ينص عمى; " تكجد فركؽ دالة نتائج الفرض األكؿ 
إحصائيان بيف معممي التربية الخاصة كأكلياء األمكر نحك دكر 
كسائؿ التقنيات التكنكلكجيا الحديثة في تحسيف المستكل التعميمي 
لألطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة" كلمتحقؽ مف ىذه الفرضية تـ 

 :استخداـ اختبار ت كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي
 2دول ج

الفروق بين طالبات التربية الخاصة وطالبات التخصصات األخرى في اتجاهاتهم نحو دور وسائل التقنيات التكنولوجيا الحديثة في تحسين 
 المستوى التعميمي لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة

 مستوى الداللة ت ع م المرحمة العمرية
 ***1.112 5.38 96.: 242.9 معممي التربية الخاصة

 22.6 233.4 أكلياء األمكر
يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف     

طالبات التربية الخاصة كطالبات التخصصات األخرل في 
اتجاىاتيـ نحك دكر كسائؿ التقنيات التكنكلكجيا الحديثة في 
تحسيف المستكل التعميمي لألطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة، 

ئج عمى مدل تأثير التخصص األكاديمي كالبيئة كتؤكد ىذه النتا
المينية في التأثير عمى تحديد االتجاه نحك دكر كسائؿ التقنيات 
الحديثة المقدمة لذكم االحتياجات الخاصة حيث أف المعمـ أكثر 
ميالن لمدكر اإليجابي لكسائؿ التقنيات الحديثة المقدمة لذكم 

ر الذيف يعتمدكف دائمان االحتياجات الخاصة مقارنة بأكلياء األمك 

عمى الكسائؿ التقميدية في تعميـ أبنائيـ مف ذكم االحتياجات 
[ :4الخاصة كتتفؽ ىذه النتائج مع نتائج دراسة ساندرا كمكنيكا ]

 ].58كدراسة جكتا ]
تكجد فركؽ دالة نتائج الفرض الثاني كالذم ينص عمى "    

ياجات إحصائيان بيف معممي كأكلياء أمكر الطالب ذكم االحت
الخاصة تجاه دكر كسائؿ التقنيات التكنكلكجيا الحديثة في دعـ 
متغيرات المقاكمة اإليجابية لدل األطفاؿ ذكم االحتياجات 
الخاصة". كلمتحقؽ مف ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار ت كما 

 :ىك مكضح في الجدكؿ التالي
جات الخاصة تجاه دور وسائل التقنيات التكنولوجيا الحديثة في دعم متغيرات الفروق بين معممي وأولياء أمور الطالب ذوي االحتيا. 3جدول 

 "المقاومة اإليجابية لدى األطفال ذوي االحتياجات الخاصة
 مستوى الداللة ت ع م المرحمة العمرية

 ***1.12 3.85 9.34 56.36 معممي التربية الخاصة
 5.6 53.:4 أكلياء األمكر
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 عند داللة ذات فركؽ كجكد السابؽ الجدكؿ نتائج مف يتضح    
 ذكم الطالب أمكر كأكلياء معممي بيف( 1.12) مستكل

 التكنكلكجيا التقنيات كسائؿ دكر تجاه الخاصة االحتياجات
 ذكم األطفاؿ لدل اإليجابية المقاكمة متغيرات دعـ في الحديثة

 المعمميف إدراؾ طبيعة أف عمى يؤكد مما" الخاصة االحتياجات
 ذكم األطفاؿ مف كالمتعددة المختمفة الحاالت مع لعمؿا كطبيعة

 لدكر المعمـ تقييـ يجعؿ أف شأنو مف الخاصة االحتياجات
 لدل اإليجابية المقاكمة متغيرات دعـ في الحديثة التقنيات كسائؿ
 شأنيا مف التي الفئة األمكر بأكلياء مقارنة إيجابي دكر األطفاؿ

 ككسائؿ الحديثة التقنيات ؿكسائ كبيف بينيا االحتكاؾ يككف أف
 دراسة مع النتائج ىذه كتتفؽ نادرة أك محدكدة لطفميـ مساعدة
 ].23] فيد كدراسة[ 47] سفر كدراسة[ 44] برش
 دالة فركؽ تكجد"  عمى ينص كالذم الثالث الفرض نتائج

 فعالية مدل نحك الخاصة التربية معممي اتجاىات بيف إحصائيان 
. التخصص باختالؼ الحديثة نكلكجيةالتك التعميمية األساليب
 مكضح ىك كما ت اختبار استخداـ تـ الفرضية ىذه مف كلمتحقؽ

 :التالي الجدكؿ في

 4 جدول
 التخصص باختالف الحديثة التكنولوجية التعميمية األساليب فعالية مدى نحو الخاصة التربية معممي اتجاهات بين بين الفروق
 مستوى الداللة ت ع م التخصص

 1.723 1.627 67:.6 288.3 رمبص
 6.335 289 سمعي
 1.12 3.975 67:.6 288.3 بصرم
 21.23 296 صعكبات
 1.12 3.856 6.33 289 سمعي
 21.23 296 صعكبات

 بيف في داللة ذات فركؽ كجكد السابؽ الجدكؿ مف يتضح     
 بنسبة الصعكبات كمعممي البصرم العكؽ معممي اتجاىات
 بمستكل الصعكبات كمعممي السمعي العكؽ عمميم كبيف 1.12
 التكنكلكجية التعميمية األساليب فعالية مدل حكؿ ::1.1 داللة

 بيف الفركؽ نتائج جاءت حيف في التخصص، باختالؼ الحديثة
 داللة ذات غير السمعي العكؽ كمعممي البصرم العكؽ معممي
 الحديثة التكنكلكجية األساليب فعالية نحك اتجاىاتيـ يخص فيما
 .المعنية اإلعاقة فئات تعميـ في

 ذات الحديثة التكنكلكجية الكسائؿ أف إلى النتائج ىذه كتشير     
 معممات نظر كجية مف كاضح إيجابي تأثير كليا عالية فعالية
 مقارنة قكية داللة ذا التأثير ىذا كأف كالسمعي البصرم العكؽ

 فعالية قمة جالنتائ أكضحت التي الصعكبات معممات باتجاىات
 لذكم التعميمية العممية تحسيف في التكنكلكجية األساليب
 بصريان  المعاقيف أف إلى النتائج ىذه كتشير التعمـ، صعكبات
 الكسائؿ مف استفادة اإلعاقة فئات أكثر مف سمعيان  كالمعاقيف
 .التعميمية العممية في الحديثة كالتقنيات

 دالة فركؽ جدتك ; "عمى ينص كالذم الرابع الفرض نتائج
 المختمفة اإلعاقة لفئات تبعان  الخاصة التربية معممي بيف إحصائيان 

 كالتقنيات التكنكلكجية الكسائؿ دعـ مدل في( الدراسة عينة)
 ذكم لدل اإليجابية المقاكمة متغيرات دعـ في التعميـ في الحديثة

 استخداـ تـ الفرضية ىذه مف كلمتحقؽ" الخاصة االحتياجات
 :التالي الجدكؿ في مكضح ىك ماك ت اختبار

 5 جدول
 التعميم في الحديثة والتقنيات التكنولوجية الوسائل دعم مدى في( الدراسة عينة) المختمفة اإلعاقة لفئات تبعاً  الخاصة التربية معممي بين الفروق

 الخاصة االحتياجات ذوي لدى اإليجابية المقاومة متغيرات دعم في
 لةمستوى الدال  ت ع م التخصص
 ***1.112 9.19 8.6 61.16 بصرم
 6.68 49.46 سمعي
 1.224 2.77 8.6 61.16 بصرم
 2:.9 56.66 صعكبات
 *1.12 3.945 2:.9 56.66 صعكبات
 6.68 49.46 سمعي
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف       
جاىاتيـ معممي العكؽ البصرم كالمعممات العكؽ السمعي في ات

نحك دكر الكسائؿ التكنكلكجية كالتقنيات الحديثة في التعميـ في 
دعـ متغيرات المقاكمة اإليجابية لدل ذكم االحتياجات الخاصة، 
حيث جاءت النتائج لصالح معممي العكؽ البصرم كتدؿ ىذه 
النتائج أف الكسائؿ التكنكلكجية الحديثة مف شأنيا أف تحفز 

كتدعـ جكانب المقاكمة اإليجابية لدييف المعاقات بصريان نفسيان 
كقد يعكد ذلؾ إلى أف المعاؽ بصريان مف أكثر أنكاع ذكم 
االحتياجات الخاصة تفاعالن مع المجتمع إذا ما قكرف بالمعاؽ 
سمعيان كتختمؼ ىذه النتائج مع نتائج بعض الدراسات كمنيا 

ان [ كالتي أكدت عمى استفادة المعاقيف سمعي55دراسة أبك ناجي ]
مف كسائؿ التقنيات الحديثة بنسبة كبيرة، كقد يرجع ىذا 
االختالؼ إلى أف دراسة أبك ناجي لـ تضع فئة المعاقيف سمعيان 
مع غيرىا مف فئات اإلعاقة األخرل التي مف شأنيا أف تظير 

 .نتائج مختمفة
 التوصيات. 7

تفعيؿ أدكار المعمـ في استخدامات التعميـ اإللكتركني إلكساب  -
 .االحتياجات الخاصة ميارات التعمـ الفعاؿ ذكم

استخداـ كسائؿ التقنيات الحديثة في تعديؿ اتجاىات المعمميف  -
كأكلياء األمكر نحك تعميـ كتعديؿ سمكؾ الطفؿ مف ذكم 

 .االحتياجات الخاصة
استخداـ كسائؿ التقنيات الحديثة في تطكير ميارات التعمـ  -

لدل ذكم االحتياجات  كدعـ متغيرات المقاكمة اإليجابية
 .الخاصة

تقديـ دكرات ككرش عمؿ لممعمميف كألكلياء األمكر حكؿ أىمية  -
 .التكنكلكجيا كالتعميـ اإللكتركني

 القياـ بدراسات مشابية مع فئات إعاقة مختمفة. -
 المراجع

 أ. المراجع العربية
      (. تكنكلكجيا التعميـ اإللكتركني،3119عزمي، نبيؿ جاد ) [1]

 القاىرة; دار الفكر العربي.
( استخداـ تقنية 3113المكسى، عبداهلل بف عبدالعزيز ) [2]

. التعميـ 3113المعمكمات كالحاسكب في التعميـ األساسي 
اإللكتركني األسس كالتطبيقات، مكتب التربية العربي لدكؿ 

 الخميج، الرياض.
(. معايير إنتاج برامج 3115صبحي، سالي كديع. ) [3]

 ات. رسالة ر الشبكػػػـ عبػػي التعميػػػة فػػػركنيػػتػػارات اإللكػػػباالخت

 ماجستير. كمية التربية. جامعة حمكاف.     
( التمكيف االجتماعي لذكل 3115القصاص، ميدم محمد ) [4]

االحتياجات الخاصة دراسة ميدانيو "، المؤتمر العربي 
الثاني عف اإلعاقة الذىنية بيف التجنب كالرعاية، ينظمو 

نى بحقكؽ المعاؽ، جامعو أسيكط، منتدل التجمع المع
 .3115ديسمبر 

(. الكسائؿ التعميمية 3114الغناـ، ابتساـ محمكد صادؽ ) [5]
لممعاقيف بصرينا في ظؿ المستحدثات التكنكلكجية، المؤتمر 

 5-4العممي السنكم التاسع باالشتراؾ مع جامعة حمكاف 
، الجمعية المصرية لتكنكلكجيا التعميـ، 3114ديسمبر 

 .352-348ىرة، القا
(. "فاعمية التعمـ التعاكني 3115إسماعيؿ، محمد ) [6]

المصحكب كغير المصحكب بالتعمـ اإللكتركني في تنمية 
التحصيؿ كميارات العمؿ مع مجمكعة في مجاؿ تكنكلكجيا 
التعميـ لدل طالبات كمية التربية جامعة قطر"، مجمة التربية 

، كمية التربية، جامعة لمبحكث التربكية كالنفسية كاالجتماعية
 .4:5-:46، الجزء األكؿ، ص 236األزىر، العدد 

(. دكر التكنكلكجيا الحديثة في 3114أميف، زينب محمد ) [7]
تعميـ ذكم االحتياجات الخاصة، المؤتمر العممي السنكم 

، 3114ديسمبر  5-4التاسع باالشتراؾ مع جامعة حمكاف 
 .1:-98القاىرة، الجمعية المصرية لتكنكلكجيا التعميـ، 

(. تكنكلكجيا تعميـ :311محمد، فارعة حسف كفكزم، إيماف ) [8]
 الفئات الخاصة; المفيـك كالتطبيقات، القاىرة; عالـ الكتب.

( استخداـ الحاسكب كاألجيزة مع 3113جيمي، ليندسي ) [9]
األفراد غير العادييف، ترجمة عبد العزيز السرطاكم 

 كآخركف، دبي; دار القمـ. 
(. متطمبات ذكم االحتياجات 3114خميس، محمد عطية ) [10]

الخاصة مف تكنكلكجيا التعميـ، المؤتمر العممي السنكم 
، 3114ديسمبر  5-4التاسع باالشتراؾ مع جامعة حمكاف 

 .41-:2الجمعية المصرية لتكنكلكجيا التعميـ، القاىرة، 
( أثر استخداـ تقنيات 3111الدخيؿ، حصة عبد اهلل ) [11]

كسائط المتعددة في تعميـ األطفاؿ ذكم اإلعاقة العقمية ال
البسيطة عمى تحسيف النطؽ كالكالـ لدييـ، رسالة ماجستير 
غير منشكرة، قسـ الكسائؿ كتكنكلكجيا التعميـ، كمية التربية 

 جامعة الممؾ سعكد  –
( فاعمية برنامج تعميمي 3114الرصيص، ريـ فيد ) [12]

ميارة الجمع لمتالميذ ذكم لمساعدة الحاسكب في تعميـ 
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التخمؼ العقمي البسيط. رسالة ماجستير، البحريف; كمية 
 التربية جامعة الخميج العربي. 

( التعميـ اإللكتركني 3113العبادم، محمد محسف ) [13]
كالتعميـ التقميدم، ما ىك االختالؼ؟، مجمة المعرفة، العدد 

32. 
اعمية برنامج (. ف:311شياب، إسراء رأفت محمد عمي ) [14]

قائـ عمى التعمـ اإللكتركني المدمج في إكساب ميارات 
تصميـ الخطة التربكية الفردية لمعممي التربية الخاصة، 

جامعة  –رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمية رياض األطفاؿ 
 اإلسكندرية.

(. تكنكلكجيا التعميـ لذكم 3119أميف، زينب محمد ) [15]
      ; دار التيسير لمطباعةمنياال، 3االحتياجات الخاصة، ط

 كالنشر.
 في التكنكلكجيا ستخدامات( ا3123جماؿ ) الخطيب، [16]

 ، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، عماف; األردف.الخاصة التربية
( تعميـ الطمبة ذكم االحتياجات 3115الخطيب، جماؿ ) [17]

الخاصة في المدارس العادية، دار كائؿ لمطباعة كالنشر، 
 ، عماف.3مد ، مج4ط 

القريكتي، يكسؼ، كالسرطاكم، عبد العزيز، كالصمادم، [19] 
(.المدخؿ إلى التربية الخاصة، دار القمـ 9::2جميؿ )

 لمنشر كالتكزيع، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.
( سيككلكجية األطفاؿ غير 3121الركساف، فاركؽ ) [20]

 ، عماف. 2، مجمد 7العادييف، درا الفكر لمنشر كالتكزيع، ط
( مقدمة في اإلعاقة 3125الحديدم، منى صبحي ) [22]

عماف; دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ط  –البصرية 
6 . 

 ؛ كخشاف،العزيز؛ كالسرطاكم، عبد زيداف السرطاكم، [23]
( مدخؿ إلى صعكبات 3112؛ كأبك جكدة، كائؿ )أيمف

 ة لمنشر.التعمـ، الطبعة األكلى، أكاديمية التربية الخاص
( مكاقع الضبط كعالقتيا ببعض 2:95أبك ناىية، صالح ) [26]

المتغيرات الشخصية االنفعالية كالمعرفية لدل تالميذ 
المرحمة الثانكية، رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمية التربية، 

 جامعة عيف شمس.
( مركز الضبط الداخؿ 3111بركات، زياد أميف ) [27]

ات المعمميف نحك مينة التعميـ، كالخارجي كعالقتو باتجاى
 رسالة ماجستير غير منشكرة، قسـ التربية، جامعة اليرمكؾ. 

ق( فاعمية برنامج حاسكبي في 2537سفر، عيكد عدناف ) [36]
تعديؿ سمكؾ النشاط الزائد كخفض كقت التعديؿ باستخداـ 
العينة الفردية لفئة اإلعاقة العقمية البسيطة، رسالة ماجستير 

 رة، كمية التربية، جامعة الممؾ سعكد غير منشك 
( فعالية برنامج :311مطر، عبد الفتاح، كالعايد، كاصؼ ) [37]

باستخداـ الحاسكب في تنمية الكعي الفكنكلكجي كأثره عمى 
الذاكرة العاممة كالميارات المغكية لدل ذكم صعكبات تعمـ 
القراءة، مجمة دراسات عربية في التربية كعمـ النفس، العدد 

 التاسع.
(. فاعمية برنامج 3115شياب، إسراء رأفت محمد عمي ) [38]

مقترح قائـ عمى األلعاب التعميمية في تنمية ميارات حؿ 
المشكمة كبعض الميارات االجتماعية لدل األطفاؿ 
المعاقيف عقمينا، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية 

 جامعة اإلسكندرية. -
( دافعية اإلنجاز 3125لجميؿ )صغيركف، نيى عبد ا [40]

كعالقتيا بمستكل الطمكح لدل المعاقيف بصريان، رسالة 
ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة السكداف لمعمـك 

 كالتكنكلكجيا.
( االغتراب النفسي كعالقتو 3123شحادة، أسماء محمد ) [41]

بالدافعية لإلنجاز لدل المعاقيف بصريان في محافظة غزة، 
الة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، الجامعة رس

 اإلسالمية، غزة. 
( جكدة الحياة في 3121سميماف، رمضاف سميماف ) [42]

عالقتيا ببعض المتغيرات النفسية لدل عينة مف المعاقيف 
سمعيان، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة 

 المنكفية.
عمية برنامج مقترح في ( فا3124نصير، أحمد حسف ) [43]

العمـك قائـ عمى نظرية فكرشتيف في تنمية دافعية اإلنجاز 
كبقاء أثر التعمـ كبعض ميارات التفكير المركب لدل 
التالميذ المعاقيف سمعيان بالمرحمة االبتدائية، رسالة دكتكراه 

 غير منشكرة، كمية التربية، جامعة أسيكط. 
(. " أثر استخداـ 3114أبك ناجي، محمكد سيد محمكد ) [44]

الكمبيكتر كمستحدث تكنكلكجي في تعميـ العمـك عمى 
تحصيؿ التالميذ الصـ بالمرحمة الثانكية كاتجاىاتيـ نحكه ". 

(، العدد :2مجمة كمية التربية. جامعة أسيكط، المجمد )
(2،)2:9-339. 
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( العالقة بيف مفيـك الذات 3119أحمد، نرميف محمكد ) [45]
ة اإلنجاز لدل األطفاؿ ذكم صعكبات التعمـ القرائي كدافعي

بالحمقة األكلى مف مرحمة التعميـ األساسي، رسالة ماجستير 
 غير منشكرة، معيد الدراسات التربكية، جامعة القاىرة.

( أثر 3121أبك ىدركس، ياسرة؛ كأنقرا، معمر ارحيـ ) [46]
استخداـ بعض استراتيجيات التعمـ النشط عمى مستكل 

نجاز كالثقة بالنفس كالتحصيؿ الدراسي لدل دافعية اإل
التالميذ بطيئي التعمـ، مجمة جامعة األزىر بجدة، المجمد 
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ABSTRACT_ The present study aims to determine the parents and special education teachers' 

attitudes towards the role of e-learning and modern technologies to improve the educational level 

and some positive resistance variables for disabled children in terms of defining the role of e-

learning in improving the educational level of children with special needs and support the positive 

resistance variables when they have identified with the role of the teacher in the use of e-learning 

to give people with special needs for effective learning skills and the impact of modern technology 

to modify teachers trends and parents toward education, modification of the child with special 

needs behavior, and whether there is a discrepancy between special education teachers and 

parents in the evaluation of e-learning programs and modern techniques according to each 

category of disability in the development of learning skills and support the resistance variables 

positive among people with special needs, and the study results to the presence of statistically 

significant differences between the students of special education and students of disciplines other 

in their attitudes towards the role of media technology and modern technology to improve the level 

of education for children with special needs, and found significant differences at the level (0.01) 

between the teachers and the parents of the students and the teachers of the visual handicap and 

teachers auditory handicap towards the role of media technology and modern technology in 

support of positive resistance variables in children with special needs, "and the existence of 

significant differences in between the teachers handicap trends visual and teachers difficulties by 

0.01 and between teachers and teachers of the auditory handicap difficulties level of 

significance.099 over the effectiveness of teaching methods of modern technology with different 

specialization 

KEY WORDS: E-Learning, Positive Resistance variables, Special Needs, parents and special 

education teachers. 

 

 


